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1. Introdução 

Esta publicação apresenta os antecedentes de um conjunto 
de indicadores propostos para um índice global destinado 
a medir a inclusão de pessoas LBGTI. Esses indicadores 
representam a etapa mais recente no desenvolvimento do 
Índice de Inclusão LGBTI. 

A sigla LGBTI refere-se a Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transgêneros e Intersexuais. É muito difícil definir termos 
relacionados com a orientação sexual, identidade ou 
expressão de gênero e características sexuais (SOGIESC) em 
contextos culturais e nacionais diversos. Usamos o termo 
coletivo “pessoas LGBTI” porque constituem um grupo 
diversificado que, contudo, enfrentam certos desafios 
comuns: estigma, discriminação e violência em virtude de 
sua orientação sexual, identidade ou expressão de gênero 
e características sexuais. Esta definição não é exclusiva 
nem final; outros conceitos, termos ou identidades podem 
ser relevantes em ambientes diferentes e concepções 
podem evoluir com o correr do tempo.

O processo de criação do Índice de Inclusão LGBTI começou 
em 2015, quando o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (UNDP), em parceria com o Escritório 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos (ACNUDH), convocaram reuniões com um 
grupo múltissetorial de peritos e com representantes da 
sociedade civil para discutir a elaboração de um índice.1 
Além de confirmar a viabilidade e conveniência de um 
Índice como o proposto, a consulta realizada em 2015 
resultou em dois aspectos principais de um índice: acordo 
sobre a definição da inclusão de propósitos do Índice e 
um acordo sobre as dimensões da liberdade humana a ser 
incluída e medida por esse índice. 

A definição do trabalho de inclusão produzido por este 
processo fundamenta-se nas abordagens à inclusão 
usadas tanto pelo PNUD como pelo Banco Mundial: 

1  O processo e os antecedentes para desenvolver a definição 
de inclusão e as dimensões de um índice são descritos mais 
detalhadamente no trabalho a ser discutido “Medindo a Inclusão 
do LGBTI: Ampliação do Acesso a Dados e Formação da Base de 
Discussão”, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
setembro de 2016. 

Acesso a oportunidades e obtenção de resultados 
para pessoas LBGTI, segundo indicado no Índice 
de Inclusão LGBTI, bem como o desenvolvimento 
humano e outros índices relevantes, incluindo 
os que sofrem múltiplas formas de estigma e 
discriminação. Um Índice de Inclusão LBGTI 
deve medir o grau em que essas oportunidades 
e resultados existem em cada país, tanto 
universalmente como no tocante a certos grupos 
em um país.” 

PNUD, Medição da Inclusão LGBTI: Ampliação do Acesso a 
Dados e Formação da Base de Evidências, Documento para 

Iniciar Discussão, setembro de 2016.)

Os participantes da consulta de 2015 concentraram-se nas 
cinco dimensões mais importantes da liberdade humana 
a serem incluídas no índice: saúde, bem-estar econômico, 
educação, política e cívica e segurança e violência. Embora 
outras áreas de conhecimento fossem identificadas como 
importantes para comunidades LBGTI, houve acordo 
generalizado de que estas cinco dimensões eram da mais 
alta prioridade.
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ÍNDICE  
DE INCLUSÃO  

 LGBTI

Figura 1   As cinco dimensões do Índice da Inclusão das pessoas LGBTI
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Além dessas áreas de acordo, os participantes da consulta 
de 2015 também destacaram considerações importantes 
para fases posteriores de desenvolvimento do Índice. 
Primeiro, observaram o papel da intersecionalidade ou 
como múltiplas identidades relacionadas ao gênero, 
identidade sexual, classe, casta, raça, etnicidade e outras 
identidades interagem e dão forma à vida de indivíduos 
LGBTI. Segundo, realçaram que os indicadores deveriam 
ser sensíveis à variação nas oportunidades e resultados dos 
diferentes grupos abrangidos pelo termo guarda-chuva 
LGBTI, tornando uma meta desejável a discriminação em 
resultados por grupo. Os participantes esperavam que 
essas preocupações fossem tratadas à medida que o Índice 
fosse elaborado. 

Em 2017 teve início o passo seguinte no processo com 
o desenvolvimento de um conjunto de indicadores 
para medir a inclusão das pessoas LGBTI no Índice. Os 
indicadores aqui apresentados refletem muitas discussões 
com os interessados, descritos na seção seguinte, que 
levaram à convergência nesses indicadores. 

Este documento de antecedentes discute processo de 
inclusão, critérios e outras considerações usadas para 
desenvolver os indicadores do Índice de Inclusão de 
pessoas LBGTI. A seção 2 descreve o processo de consulta; 
a Seção 3 discute o propósito do Índice; e a Seção 4 discute 
o propósito dos indicadores, todos os quais orientaram o 
desenvolvimento dos indicadores. A Seção 5 descreve 
o método de identificação dos indicadores iniciais que 
aprimoramos posteriormente. A Seção 6 discute os pontos 
fortes e fracos dos diferentes tipos de indicadores. A 
Seção 7 apresenta algumas ideias iniciais sobre questões 
de privacidade e segurança de dados, uso do Índice e 
qualidade dos dados. A Seção 8 descreve a apresentação 
do conjunto final de indicadores propostos. 

No caso de definições e limitações do mecanismo “LGBTI” 
favor referir-se à “Medição da Inclusão das pessoas LGBTI: 
Ampliação do Acesso a Dados e Formação da Base de 
Evidências”, Documento do PNUD para Iniciar Discussão, 
setembro de 2016. Para fins deste Documento geralmente 
utilizamos a sigla LGBTI sem distinguir entre grupos, 
embora admitindo a possibilidade de uma medida ser 
mais relevante ou mais adaptável do que outras neste 
ponto ou no futuro. 

SOGIESC” refere-se às categorizações gerais – todas as 
pessoas têm uma orientação sexual, identidade de gênero 
e características sexuais. “LGBTI” refere-se às pessoas com 
orientação sexual, identidade de gênero ou conjunto 

de características sexuais marginalizados. Embora 
seja difícil caracterizar os termos culturais e nacionais 
diversos, figuram a seguir definições genéricas a serem 
interpretadas de forma ampla e que servem de ponto de 
partida para aprovação de definições na fase seguinte do 
desenvolvimento do índice.

• Orientação sexual pode referir-se à 
autoidentidade, à atração por pessoas do mesmo 
sexo ou de sexo diferente ou a um comportamento 
sexual com pessoas do mesmo sexo ou de sexo 
diferente. Neste relatório usamos a palavra 
gay (para homens) e lésbicas (para mulheres) 
para nos referirmos às pessoas que têm essas 
autoidentidades ou são atraídas primariamente às 
pessoas do mesmo sexo ou com elas têm relações 
sexuais; pessoas heterossexuais são aquelas que 
têm esta autoidentidade ou são principalmente 
atraídas às pessoas do sexo diferente ou com elas 
têm relações sexuais; bissexuais são as pessoas que 
têm esta autoidentidade ou são atraídas a essas 
pessoas ou têm relações sexuais com pessoas de 
ambos os sexos. 

• Identidade de gênero indica se a pessoa se 
considera homem, mulher ou algo diferente, por 
exemplo, não-binário. As pessoas transgênero têm 
identidade que não corresponde ao sexo a elas 
designado no nascimento, ao passo que as pessoas 
cis-gênero têm uma identidade de gênero idêntica 
ao sexo a elas designado no nascimento. 

• Expressão de gênero refere-se ao modo 
como as pessoas expressam a feminilidade ou 
masculinidade na aparência, alocução ou em 
outros comportamentos. Os indivíduos podem 
expressar-se de formas que não se coadunam com 
o sexo a eles designo no nascimento, colocando-
os em risco de estigma, violência e discriminação, 
independentemente da identidade de seu gênero 
ou de sua orientação sexual. No linguajar das 
pessoas LBGTI, o termo genérico “transgênero” 
indica as pessoas com identidade de gênero 
diferente da designada no nascimento, bem 
como as expressões de gênero não idênticas às 
designadas a seu sexo no nascimento. 

• Características do sexo referem-se aos aspectos 
biológicos relacionados com o sexo e dividem-se 
em características sexuais primárias e secundárias. 
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As características sexuais primárias são as que 
estão presentes no nascimento – cromossomos, 
gônadas, hormônios, órgãos genitais externos e 
internos. As características sexuais secundárias são 
as que se desenvolvem na puberdade, tais como 
seios, pelos faciais e púbicos, maçã de Adão, massa 
de músculos, estatura e distribuição de gordura. 
Uma pessoa é considerada intersexual se tiver 
nascido – ou desenvolvido durante a puberdade 
– características sexuais que não se enquadram 
nas compreensões binárias típicas de homem ou 
mulher. Certas pessoas com tais características 
explicitamente se identificam como “intersexuais”, 
ao passo que outros não se identificam. No entanto, 
incluímos ambos os tipos de pessoas LBGTI sob o 
termo “intersexual”. 

De modo geral, esses conceitos são mais complexos do 
que permite o nosso âmbito de discussão e é importante 
notar que termos e identidades variam nas culturas e 
linguagens e também no correr do tempo. 
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2. Processo de Consulta para o 
desenvolvimento de indicadores

O desenvolvimento dos indicadores abrangeu três 
consultas: uma consulta virtual com a sociedade civil, uma 
consulta virtual com um grupo de peritos multissetoriais e 
finalmente uma consulta pessoal com peritos. Após cada 
consulta os indicadores preliminares foram revisados em 
resposta ao feedback para a próxima rodada de consultas. 

Consultas com a sociedade civil. Após a conclusão de 
uma versão provisória dos indicadores em setembro de 
2017, o PNUD e o Banco Mundial, em parceria com três 
entidades da sociedade civil, organizaram webinars para 
conseguir feedback sobre os indicadores preliminares 
das organizações da sociedade civil de LGBTI em outubro 
de2017. Todos os convocadores da sociedade civil tinham 
função consultiva no Conselho Econômico e Social da ONU 
(ECOSOC): Federação Sueca de Direitos de LGBTQ (RFSL); 
Ação Internacional Direta; e Associação Internacional de 
Lésbicas. Gays, Bissexuais, Transgênero e Intersex (ILGA). 
Essas organizações convidaram uma ampla gama de 
organizações da sociedade civil para participarem de 
uma série de webinars e discussões sobre os indicadores 
preliminares. Esses indicadores foram disponibilizados 
nos idiomas inglês, francês e espanhol. Foram feitas 
gravações dos webinars para posteriormente serem 
ouvidas por outros. Os webinars incluíram um webinar 
introdutório (com a participação de 55 pessoas e vistos 
mais tarde por outras 200) e um webinar para cada uma 
das cinco dimensões (com a participação de um total de 
165 pessoas, embora alguns indivíduos talvez tenham 
participado de mais de um). Os três parceiros da sociedade 
civil resumiram preocupações e revisões, bem como 
sugeriram acréscimos a um relatório utilizado para revisar 
os indicadores preliminares. 

Consultas a peritos multissetoriais: A segunda versão 
preliminar dos indicadores foi emitida em novembro de 
2017 para serem revisadoss por peritos multissetoriais. 
Esta consulta inclui 65 peritos no assunto provenientes de 
entidades multilaterais de direitos humanos e agências de 
desenvolvimento, agências bilaterais de desenvolvimento, 
empresas, centros acadêmicos e entidades da sociedade 

civil convidados a proporcionar feedback sobre a segunda 
versão. As pessoas foram colocadas em um dos cinco 
grupos de dimensão. Todos os grupos se reuniram durante 
duas semanas em novembro, utilizando uma plataforma 
on-line para compartilhar comentários e documentos. 
Dois grupos também reuniram membros por meio de 
teleconferência. Os grupos multissetoriais discutiram a 
validade científica dos indicadores propostos, desafios 
às medições e possíveis fontes de dados. Cada grupo 
produziu um relatório com recomendações de revisões, 
supressões ou acréscimos que eram usados para revisar os 
indicadores preliminares. 

Consulta pessoal A terceira versão dos indicadores 
foi revisada por mais de 40 peritos escolhidos entre 
os participantes selecionados da sociedade civil e das 
consultas de peritos multissetoriais, além de outros peritos 
provenientes de fontes semelhantes. Este grupo reuniu-se 
durante dois dias e meio para fazer consultas, co-organizado 
pelo Grupo Banco Mundial e PNUD na sede do Grupo Banco 
Mundial em Washington, D.C. de 13 a 15 de dezembro de 
2017. No primeiro dia da consulta cada grupo reuniu-se 
para rever e propor revisões da terceira versão preliminar, 
trabalhando nos mesmos grupos das primeiras rodadas de 
consulta. No segundo dia cada conjunto de indicadores foi 
revisado e discutido em sessão plenária, produzindo mais 
ideias e sugestões. Para a rodada final de revisões foram 
produzidas notas detalhadas das discussões em pequenos 
grupos e na plenária.

Este documento apresenta a quarta versão dos indicadores 
e reflete revisões de cada uma das três consultas.
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3. Propósito do Índice  
de Inclusão LGBTI

Figura 2. Consultas pessoais sobre os Indicadores do Índice de 
Inclusão das pessoas LGBTI (foto de Syed Abdul Salam/Grupo 
Banco Mundial)

Compreender o propósito do Índice de Inclusão LGBTI 
é importante para escolher e formular indicadores. De 
modo geral, o PNUD começou este processo em dois 
contextos. Primeiro, a visibilidade do estigma, violência 
e discriminação contra as pessoas LGBTI têm aumentado 
tanto devido ao desenvolvimento de movimentos sociais 
visíveis em muitas partes do mundo como ao crescimento, 
embora pequeno, de um conjunto de pesquisas sobre a 
vida das pessoas LGBTI. Para avançar, um maior volume 
de dados e de pesquisas poderia aumentar a visibilidade 
dos desafios que enfrentam as pessoas LGBTI e aperfeiçoar 
as políticas destinadas a incluir melhor as pessoas LGBTI 
em todos os aspectos da vida. Segundo, a promessa da 
Agenda 2030 “não deixar ninguém para trás” – questiona 
a inclusão comensurável de altas prioridades, embora as 
pessoas LGBTI não sejam mencionadas especificamente 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Neste contexto o propósito direto do Índice de Inclusão 
LGBTI é medir a inclusão em todos os países e oferecer várias 
perspectivas sobre os dados:

• Comparar o grau geral de inclusão entre os países;

• Medir o progresso no sentido da inclusão no correr do 
tempo nos países, regiões ou globalmente;

• Estabelecer padrões de referência para os países 
alcançarem novos níveis de inclusão;

• Demonstrar onde os recursos são mais necessitados 
para capacitar e apoiar o desenvolvimento humano 
sustentável para as pessoas LGBTI, segundo indicam 
medições dos resultados no Índice. 

Estes propósitos que priorizam as comparações entre os países 
e no correr do tempo constituem os propósitos principais 
utilizados para motivar os indicadores preliminares abaixo 
apresentados. 

Naturalmente, o Índice como tal poderia ser usado de 
muitas outras formas alinhadas a esses propósitos. Por 
exemplo, o Índice de Inclusão LGBTI pode ser uma medida 
de resultados e uma futura pesquisa poderá examinar os 
fatores que facilitem ou impeçam a inclusão das pessoas 
LGBTI, tais como o grau do país em matéria de democracia 
ou equidade de gênero. Outros estudos podem analisar se 
o Índice prevê outros resultados, por exemplo, se os países 
que incluem mais pessoas LGBTI têm economia mais sólida 
ou, de modo geral, melhor índice de saúde. 

Finalmente, um efeito importante da criação de um 
índice será intensificar a demanda de dados da qualidade 
sobre as pessoas LGBTI. Os dados a serem recolhidos dos 
indicadores do Índice podem ser usados para muitos 
outros tipos de estudos mais detalhados sobre inclusão 
de pessoas LGBTI em geral ou para grupos dentro dessa 
população. Portanto, apesar de os indicadores do Índice 
de Inclusão de Pessoas LBGTI serem uma medida ampla 
do nível geral de inclusão em um país em determinado 
momento no tempo, o processo de desenvolvimento do 
índice também poderá produzir dados capazes de serem 
usados para conseguir um entendimento mais profundo 
das experiências diversas das pessoas LGBTI em um país.
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4. Propósito dos indicadores  
e dos critérios gerais

algumas ou todas as categorias orientação sexual, 
identidade de gênero e expressão, bem como 
variações nas características sexuais. 

c. Indicadores para todos os grupos são incluídos 
em alguma parte: O conjunto de indicadores 
tomados como um todo deve incluir cada grupo 
da totalidade das pessoas LGBTI, mas cada 
indicador individual não precisa relacionar-se com 
todos os grupos. Por exemplo, algumas medidas 
importantes para pessoas transgênero ou para 
pessoas intersexuais talvez não sejam relevantes 
às pessoas lésbicas, gays ou bissexuais e vice-versa. 
Além disso, algumas medidas podem ser mais 
relevantes para mulheres cisgênero ou transgênero, 
mas não seriam diretamente relevantes para 
homens cisgêneros. Esses indicadores específicos 
de certos grupos refletem questões de particular 
importância para alguns grupos – por exemplo, 
epidemia HIV para homens gays e bissexuais e 
para pessoas transgênero ou a prática desumana 
de cirurgias e outros tratamentos para “normalizar” 
crianças intersexuais. As consultas com a sociedade 
civil e com peritos multissetoriais em 2015 e no 
outono setentrional de 2017 permitiram aos 
grupos identificar uma ampla série de indicadores 
relevantes. 

d. Relevância entre os países: Os indicadores 
devem ser relevantes a uma ampla série de países 
e devem ter o mesmo sentido e significado em 
cada país. Os indicadores devem ser coerentes e 
comparáveis no correr do tempo e em diferentes 
lugares. 

e. Utilidade e comunicabilidade: Os indicadores 
devem ser facilmente compreendidos e se 
relacionar com as metas de uma ampla série de 
interessados que venham a utilizar o Índice para 
avaliar e acompanhar a inclusão. 

Dadas as dimensões da inclusão proporcionada por 
esta fase do projeto, o propósito dos indicadores é criar 
medidas de inclusão para as pessoas LGBTI em cada 
dimensão. Segundo nota a definição de inclusão, “inclusão 
significa que toda pessoa tem acesso a oportunidades 
(inclusive as capacidades de fazer e ser como se deseja) e é 
capaz de fazer escolhas que levem a resultados coerentes 
com a dignidade humana.”2

Adotamos vários critérios para escolher indicadores de 
uma série de possibilidades. Esses critérios proporcionaram 
diretrizes gerais mais do que requisitos específicos caso um 
indicador fosse proposto. Os indicadores aqui propostos 
atendem a muitos desses critérios na medida do possível, 
embora o alcance desses critérios torne impossível a 
adoção de todos eles. Nossas avaliações do grau em que 
os indicadores atendem aos critérios também se basearam 
em feedbacks da sociedade civil e de peritos multissetoriais 
durante as consultas. 

a. Relevância para a inclusão: Cada indicador 
deverá relacionar-se claramente a uma 
oportunidade ou resultados relevantes para a 
dimensão que mede. 

b. Os indicadores podem ser discriminados 
por grupos de pessoas LGBTI, pelo menos na 
teoria: Tanto quanto possível, as medidas de 
oportunidades e os resultados devem oferecer 
condições de serem discriminados. No entanto, 
observamos que tal discriminação requererá o 
desenvolvimento de novos métodos de pesquisa 
e de novas fontes de dados para discriminar 
as medidas de resultados, de forma que a 
discriminação talvez não seja viável durante 
um certo tempo. As medidas de oportunidades 
podem ser mais facilmente discriminadas, uma 
vez que as leis e normas podem especificar 

2  “Medindo a inclusão LGBTI”, p. 9-10.
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f. Viabilidade de medir um indicador: Os indicadores 
devem basear-se em dados já disponíveis ou que 
possam ser recolhidos com um insumo razoável de 
recursos de dinheiro e tempo. Além disso, os dados 
devem ser recolhidos regularmente e de modo 
semelhante para cada país. 

O último critério – viabilidade – é sob muitos aspectos 
o mais desafiante. Aqui seguimos a prática do processo 
de indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM), o qual reconhece que alguns importantes 
indicadores propostos talvez não possam ser medidos 
com dados atualmente disponíveis e classificamos nossos 
indicadores com uma simples escala de viabilidade:

5. Métodos para identificar 
indicadores

• Nível 1: Já existem dados em uma forma que podem 
ser usados imediatamente

• Nível 2: Já existem dados em certo sentido (tal como 
uma lei ou política existe ou não existe), mas haverá 
necessidade de recursos para coligir os dados.

• Nível 3: Não há dados em número significativo de 
países e serão necessários tempo e recursos para criá-
los. O Nível 3 refere-se a indicadores que requerem 
dados a serem recolhidos em pesquisas de pessoas 
LGBTI ou em pesquisas baseadas na população que 
incluem questões sobre orientação sexual, identidade 
de gênero, expressão de gênero e características sexuais 
(SOGIESC). Um pequeno número de países atualmente 
recolhe dados de pesquisas sobre orientação sexual de 
que necessitamos para certos indicadores, mas nenhum 
país dispõe de dados em uma amostra representativa da 
população ou das pessoas LGBTI que possa discriminar 
resultados por orientação sexual, identidade de gênero 
e expressão, bem como características sexuais. 

Para criar os indicadores propostos utilizamos uma 
ampla série de fontes, juntamente com nossa experiência 
de ensino e realização de pesquisas em disciplinas que 
tratam dessas dimensões e com base na colaboração de 
consultas. Começamos com os indicadores sugeridos 
como parte da consulta realizada em 2015 sobre o 
Índice de Inclusão LGBTI. Revisamos os indicadores dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 
verificar quais deles mediam conceitos semelhantes e 
que poderiam ser utilmente adaptados ao contexto 
LGBTI. Revemos a documentação de muitos índices 
existentes a fim de encontrar indicadores comumente 

usados para medir a inclusão LGBTI ou inclusão de outros 
grupos. Nós nos baseamos em estudos específicos 
sobre LGBTI em matéria de saúde, análises econômicas, 
educação, violência e participação política. Revisamos 
relatórios preparados por ONGs e entidades de direitos 
humanos sobre questões relacionadas com LGBTI e 
avaliamos recomendações de relatórios na busca de 
possíveis indicadores de inclusão e aprimoramos a lista 
de indicadores baseados nas consultas. Portanto, os 
indicadores propostos refletem uma mistura de fontes 
e alguns são novos ou adaptados de fontes existentes. 
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6. Pontos fortes e fracos de uma 
série de possíveis indicadores 

sentido, o aumento de oportunidades é um meio para 
um fim – a realização individual real de um nível de saúde, 
educação, bem-estar Econômico e participação política e 
cívica coerentes com a dignidade humana. As disciplinas 
acadêmicas que incluem as cinco dimensões nas 
respectivas áreas de estudo têm gerado muitas medidas 
potenciais para cada dimensão. A ONU e outros órgãos 
e organizações internacionais também desenvolveram 
medidas de resultados de outros índices. 

No entanto, todas estas medidas também têm pontos fortes 
e pontos fracos. Acrescentar medidas para indivíduos em 
um único número – tais como uma média ou valor médio 
de renda pessoal – oferece um meio intuitivamente simples 
de representar como a comunidade LGBTI de um país se 
comporta com relação a outros. Mas uma estatística não 
pode representar plenamente o alcance de experiências, 
mesmo se discriminadas por grupos. Outros indicadores 
são designados para captar o alcance de valores de uma 
medida, tais como a distribuição da renda, mas essas 
medidas nem sempre são de entendimento simples e 
esses tipos de medidas são apenas úteis se as diferenças 
de variação captarem diferenças na inclusão de pessoas 
LGBTI. A maioria das dimensões da vida humana são tão 
multifacéticas que uma única medida – ou até mesmo 
duas ou três – não pode captar adequadamente o que 
significa “saúde” ou “bem-estar Econômico”. Portanto, de 
muitas formas as medidas propostas aqui são indicadores 
de diferentes aspectos das dimensões do Índice. 

Talvez o ponto fraco prático principal relacionado com as 
medidas de resultados seja a ausência de um conjunto 
de dados cientificamente seguro para estimar a maior 
parte das medidas de resultados propostas. Para fazer 
uma estimativa rigorosa da medida de resultados para 
residentes de um país precisaremos de uma amostra 
representativa de residentes e de um instrumento de 
pesquisa que inclua medidas SOGIESC, juntamente com 
perguntas sobre medidas de resultados apropriados. Todas 
essas medidas deverão ser razoavelmente coerentes entre 
os países e os dados precisarão ser coligidos de uma ampla 
série de países. Atualmente poucos países coletam dados 
de alta qualidade sobre pessoas LGBTI que possam ser 
usados em algumas das medidas propostas, mas nenhum 

Outra tarefa deste documento de antecedentes é 
discutir os pontos fortes e fracos dos diferentes tipos de 
indicadores. 

Medidas de oportunidades: Uma importante distinção 
tratada no trabalho de definição da inclusão diz 
respeito à distinção entre oportunidades e resultados. 
Oportunidades referem-se a certas condições ou leis que 
podem abrir diferentes setores e permitir às pessoas LGBTI 
maior acesso a empregos, plano de saúde apropriado 
ou programas educacionais, por exemplo. No entanto, 
essas oportunidades não garantem necessariamente 
que as pessoas LGBTI consigam resultado mais favorável. 
Por exemplo, uma política talvez não seja implementada 
ou aplicada adequadamente ou poderia haver também 
outras barreiras para um indivíduo, tais como preparação 
inadequada requerida para entrada em um programa 
educacional.

Além disso, as oportunidades podem exercer um impacto 
seletivo sobre certas pessoas LGBTI, tais como liberdade 
de se casar com pessoa do mesmo sexo, ajudando assim 
principalmente as pessoas com parceiros do mesmo sexo 
ou os interessados no reconhecimento legal de uma relação. 
A capacidade de aproveitar oportunidades pode ser maior 
para pessoas LGBTI com outras fontes de privilégio, tais 
como riqueza ou o fato de ser do sexo masculino, ter 
capacidade de contratar advogado ou enfrentar menos 
obstáculos de outras fontes de marginalização. 

Esses pontos fracos em indicadores de oportunidade 
são equilibrados, pelo menos até certo grau, por outros 
pontos fortes. Abrir oportunidades é uma meta principal 
de muitas organizações de pessoas LGBTI. Estabelecer um 
princípio de não discriminação ou de direitos iguais tem 
valor tanto simbólico como prático para pessoas LGBTI. 
Uma lei ou política dá a pessoas LGBTI – a quem se nega 
acesso a um determinado ambiente – oportunidade de 
recurso jurídico e acréscimo de autoridade moral para 
enfrentar essa exclusão. Além disso, certas medidas de 
oportunidade estão prontamente disponíveis nos países, 
facilitando a fase de medição da construção do Índice. 

Medidas de resultados: Outro tipo geral de indicador 
aqui proposto é a medição do resultado. Em certo 
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coleta dados nacionais de alta qualidade necessários 
aplicáveis a pessoas transgênero ou pessoas intersexuais. 
Estão sendo desenvolvidos e testados novos métodos 
de pesquisas que podem levar a um desenvolvimento 
mais rápido de dados para um Índice de Inclusão LGBTI 
global e esse trabalho deve continuar juntamente com o 
desenvolvimento de colaborações com uma ampla série 
de parceiros de pesquisas. 

Valores absolutos ou relativos para medidas de 
resultados: As medidas de resultados: levantam questões 
adicionais e decisões a serem tomadas. Os resultados 
devem ser absolutamente resultados se um nível de 
resultado “coerente com a dignidade humana” puder ser 
identificado? Em teoria a inclusão parece uma questão 
de adequação ou cumprimento de um determinado 
padrão. Às vezes o limiar é claro. Nós desejamos que 
todas as pessoas LGBTI tenham um nível de renda mais 
alto do que o nível de pobreza ou disponham de uma 
fonte de cuidados de saúde constantes. Países com taxas 
de pobreza mais baixas para pessoas LBGTI ou taxas mais 
altas de pessoas LGBTI com cuidados de saúde seriam 
considerados mais inclusivos.

No entanto, as medidas de inclusão podem também 
requerer uma forma de calibrar a inclusão entre os 
países. Por exemplo, a renda média de uma pessoa LGBTI 
no País X pode ser mais elevada do que a média de uma 
pessoa LGBTI no País Y. Mas se a renda média de toda 
a população for mais elevada no País X, não podemos 
automaticamente considerar as pessoas LGBTI do país 
X como mais incluídas do que no País Y. É possível que 
uma pessoa LGBTI do País X tenha uma lacuna de renda 
comparável com os heterossexuais do que as pessoas 
LGBTI no País Y. Portanto, alguns indicadores propostos 
medem a renda de pessoas LGBTI com relação ao 
resultado médio de todo o país, criando uma medição de 
igualdade de resultados para captar a inclusão. 

Indicadores universais versus indicadores específicos 
para pessoas LGBTI. Outra escolha relacionada com 
medidas de resultados e de oportunidades é se uma 
medida universal – ou seja, para toda a população 
– pode ser uma boa medida da inclusão de pessoas 
LGBTI. Por exemplo, poderíamos concluir que países 
com baixos níveis de bullying (intimidação) nas escolas 
seriam lugares mais seguros para estudantes LGBTI. Em 
2015, 5,7% dos estudantes australianos participantes 
de um relatório internacional sobre estudos, afirmaram: 
“fui golpeado ou empurrado por outros estudantes”, ao 
passo que somente 2,3% dos estudantes na Alemanha 
indicaram bullying (OECD, 2016). No entanto, é possível 
que estudantes alemães LGBTI ainda experimentem 
níveis mais fortes de bullying do que estudantes LGBTI 
australianos. Sem dados discriminados ou que sem dúvida 
realcem especificamente o bullying relacionado com 
as percepções de não conformidade com expectativas 
de gênero ou sexualidade, não podemos deduzir com 
certeza que país tem níveis mais baixos de bullying de 
estudantes LGBTI. Portanto, os indicadores propostos são 
quase todos especificamente orientados aos LGBTI. 

Possibilidade de subíndices: É importante reconhecer 
a existência de algumas formas alternativas óbvias 
para captar variações entre os países em leis e opinião 
pública. Há indicadores relacionados com leis e políticas 
em quase todas as dimensões, na maioria dos casos 
colocando-as como medidas de oportunidade. Uma 
estratégia alternativa em vez da dispersão é concentrá-
las na dimensão Participação Política e Cívica na forma 
de um subíndice. Isso permitiria abranger mais políticas 
com várias opções a serem consideradas no que diz 
respeito à forma de agregá-las em uma única medida. Da 
mesma forma, em vez de um indicador geral da opinião 
pública em um país, um subíndice estigma poderia ser 
construído para captar respostas a mais uma questão da 
opinião pública. 
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Índice Piloto para determinar sua utilidade. Portanto, a 
seleção dos países que farão parte do Índice Piloto será 
crítica e os peritos (e também os membros da comunidade) 
dos países e das regiões onde o Índice será lançado devem 
participar de todo o processo. Os Países Piloto devem ser 
escolhidos com base em muitas características, inclusive 
localização geográfica e receptividade ao Índice. Esses 
peritos regionais não somente assegurarão a validade 
do Índice, mas também podem ajudar a interpretar as 
constatações para os formuladores de políticas e outros 
que desejarem usar o Índice. 

Representa também preocupação como as conclusões 
poderão ser usadas para estigmatizar ainda mais as pessoas 
LGBTI. Por exemplo, nos países que recolhem dados 
sobre orientação sexual e resultados da saúde mental, os 
dados (que quase universalmente mostram taxas mais 
altas de depressão para as pessoas LGBTI do que para a 
população em geral) têm sido usados para argumentar em 
prol de “curar” a homossexualidade em vez de resolver as 
questões de discriminação e rejeição cultural que causam 
a depressão. Essas preocupações devem ser ponderadas 
em relação com os benefícios que podem ser obtidos 
por meio da recolha de dados. Para aliviar algumas das 
preocupações, toda apresentação inicial das constatações 
do Índice deve ser cuidadosamente contextualizada 
e discutida nos âmbitos da inclusão e exclusão. A 
qualidade do Índice também se beneficiará do trabalho 
com organizações LGBTI locais e internacionais e com 
peritos em comunicação na apresentação e divulgação da 
conclusão do Índice.

Como garantimos a qualidade dos dados?

Há muitas diretrizes e recomendações para assegurar 
a qualidade dos dados e essas diretrizes devem ser 
consultadas durante todas as fases da criação deste Índice. 
Contudo, muitas das diretrizes padrão não reconhecem 
as preocupações especiais que podem surgir na recolha 
de dados com pessoas LGBTI. Por exemplo, muitas das 
medidas convencionais que podem ser consideradas 
para inclusão no Índice não foram avaliadas por sua 
confiabilidade e validez nas populações LGBTI. Além disso, 
novas medidas e novas definições talvez devam ser criadas, 

Na etapa de consulta pessoal, os participantes discutiram 
várias questões importantes relacionadas com o índice à 
medida que progredia. Essas preocupações dizem respeito 
à coleta, segurança, apresentação e qualidade dos dados: 

Como protegemos a privacidade e garantimos a 
segurança? 

Tal como sucede com qualquer coleta de dados, é sempre 
importante assegurar que a privacidade e a segurança 
das pessoas que fornecem dados sejam protegidas. A 
maioria dos esforços de recolha de dados empreendidos 
pelos pesquisadores está sujeita a um processo de revisão 
que garante a proteção dos “seres humanos”. No entanto, 
esses processos de revisão nem sempre compreendem as 
preocupações especiais de privacidade e segurança das 
pessoas LGBTI. As preocupações adicionais das pessoas 
LGBTI provêm do fato de às vezes serem rotuladas, em 
virtude de sua identidade ou comportamento, como 
inerentemente doentes (e sujeitas a tratamento médico 
forçado) ou criminosas (e sujeitas à detenção/ações 
penais). Portanto, reveste importância especial estar 
conscientizado a respeito das preocupações especiais das 
pessoas  LGBTI no que diz respeito à recolha de dados, 
transmissão e armazenamento de dados, análise de 
dados e acompanhamento/divulgação de constatações. 
Pode haver preocupações adicionais relacionadas com 
a segurança digital (em rápida evolução) que deve ser 
investigada antes de se propor qualquer recolha de 
dados. Reveste preocupação particular como os dados 
sobre indivíduos podem ser invadidos ou roubados em 
países que criminalizam as pessoas LGBTI. Portanto, é 
importante assegurar que qualquer pessoa que revise 
dados ou participe da recolha de dados seja devidamente 
treinada no tratamento ético de seres humanos, mas 
também nas preocupações especiais das pessoas LGBTI. 
Diretrizes acordadas (para cientistas tanto especializados 
como os não especializados em dados das pessoas LGBTI), 
uma vez que a recolha de dados pode ser feita no nível 
internacional juntamente com a criação do Índice.

Como os indicadores e o Índice serão usados?

Com qualquer esforço de uma grande recolha de dados, 
como o Índice aqui proposto, será importante criar um 
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testadas e padronizadas e um conjunto de diretrizes para a 
recolha de dados deve acompanhar o Índice.

Além disso, o Índice deverá ser traduzido em muitos 
idiomas e ser sensível às diferenças culturais não apenas 
entre os países, mas também dentro deles. Diferenças 
culturais e linguísticas podem apresentar desafios 
significativos à qualidade dos dados, embora esses 
desafios não sejam peculiares das pessoas LGBTI. Como 

a recolha de dados e apresentação de relatórios serão 
algo novo para algumas dessas populações (e países), 
especialmente em certas regiões, deve ser implementado 
um processo de avaliação contínua da qualidade, 
reconhecendo a capacidade estatística limitada de 
alguns países. Portanto, será vantajoso envolver a 
sociedade civil em todo o processo a fim de assegurar 
mais ainda uma recolha de dados de qualidade.

8. Guia para uma lista de 
indicadores propostos

A tabela anexa apresenta uma lista dos indicadores 
propostos revisadoss após três rodadas de consultas com 
a sociedade civil e com peritos multissetoriais. Há cinco 
seções, uma para cada dimensão da inclusão: Saúde; 
Segurança Pessoal e Violência; Educação; Bem-Estar 
Econômico; e Participação Política e Cívica. 

• Nível 1: Já existem dados em uma forma que podem 
ser usados imediatamente

• Nível 2: Já existem dados em certo sentido (tal como 
uma lei ou política existe ou não existe), mas haverá 
necessidade de recursos para coligir os dados.

• Nível 3: Não há dados em número significativo de países 
e serão necessários tempo e recursos para criá-los.

Na coluna um de cada seção figura um aspecto da inclusão 
para a dimensão. A segunda coluna mostra o nome e o 
número do indicador (para facilitar a discussão de cada 
indicador) e o próprio indicador é descrito na terceira 
coluna. A quarta coluna coloca o indicador em um dos 
níveis de viabilidade descrito anteriormente.

A quinta coluna reflete um juízo sobre um ODM para cada 
indicador. A sexta coluna explica ou justifica o indicador. A 
sétima coluna sugere fontes potenciais de dados.

Depois da sétima coluna há cinco colunas sob o cabeçalho 
Lésbicas, Gays, Bissexual, Transgênero e Intersexual. Um 
“x” em uma dessas colunas significa que o indicador pode, 
pelo menos em teoria, ser medido para esse grupo. 

As marcas nas últimas cinco colunas não visam a refletir 
as preocupações específicas de cada grupo mencionado 
anteriormente. Os indicadores relevantes a grupos 
específicos são incluídos nas dimensões de saúde (tais 
como HIV para gay e homens bissexuais e pessoas 
transgênero), bem-estar econômico (autonomia de 
mulheres para mulheres LGBTI), participação política e 
cívica (tais como requisitos de reconhecimento de gênero 
e atualização de documentos para pessoas transgênero 
e intersexual) e segurança da pessoa e violência (tais 
como proteções legais contra cirurgias e tratamento de 
“normalização” para pessoas intersexuais). 
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9. Anexo Guia para uma lista 
de indicadores propostos

1. EDUCAÇÃO

Aspecto da 
inclusão

Nome do 
indicador Indicador Nível de 

viabilidade ODS Comentário (justificação, 
explicação ou questões)

Fontes potenciais de 
dados

Lé
sb

ic
as

G
ay

Bi
ss

ex
ua

l

Tr
an

sg
ên

er
o

In
te

rs
ex

ua
l

Ambientes 
seguros de 
aprendizagem

1.1 Taxa de 
bullying

Percentagem de 
estudantes LGBTI que 
sofreram violência 
física, psicológica ou 
sexual ou bullying nos 
últimos 12 meses. 

3 (parcial 1 
em futuro 
próximo)  

4.a Esta medida foi adaptada 
para consistência com o 
indicador temático ODS 
4.a.2 sob a disposição 
de “ambientes de 
aprendizagem segura, 
inclusiva e eficaz” e do 
provável indicador para 
INSPIRE, uma iniciativa 
global para erradicar a 
violência contra crianças. 
Este indicador poderia ser 
um coeficiente da taxa 
de estudantes LGBTI em 
comparação com a taxa 
para todos os estudantes. 

A Pesquisa Escolar 
Global sobre Saúde de 
Estudantes (GSHS) da 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para 
crianças de 13 a 17 
anos incluirá perguntas 
sobre identidade sexual 
e comportamento 
sexual em um modelo 
de expansão do núcleo, 
possibilitando passar 
este indicador para o 
Nível 1 de estudantes 
LGB. No entanto, 
não há acordo sobre 
nenhuma pergunta 
que capte a identidade 
de gênero ou a 
identidade intersexual, 
sendo necessário mais 
trabalho, possivelmente 
na recolha de dados 
por meio da sociedade 
civil. Além disso, a 
pergunta sobre GSHS 
é opcional. Outra fonte 
potencial de dados 
é o Comportamento 
em Matéria de Saúde 
de Crianças em 
Idade Escolar (HBSC), 
recolhidos nos países 
da Europa e da América 
do Norte.

x x x x x

  1.2  Política Anti-
bullying

Presença de uma 
lei, disposição 
constitucional, política 
ou regulamentação 
que proíba e aborde 
o bullying e o assédio 
contra estudantes no 
sistema educacional 
que inclua alunos com 
base na Orientação 
sexual, identidade de 
gênero, expressão de 
gênero e características 
sexuais (SOCIESC) atual 
ou percebida.  

2 4.a Uma política anti-bullying 
pode levar à prevenção 
da intimidação de 
estudantes LGBTI. Esta 
medida também pode 
ser um substituto para a 
classificação do bullying. 
A formulação final deve 
especificar os níveis de 
educação abrangidos e o 
nível de centralização de 
políticas (por exemplo, 
nacional ou local). A 
medida deve considerar 
o conteúdo e a qualidade 
das políticas aplicadas.

Não se conhecem 
fontes de dados atuais; 
a medida pode incluir 
pesquisas de peritos 
legais, autoridades 
nacionais e parceiros 
não governamentais, 
por exemplo, ou revisão 
de leis, disposições 
constitucionais, 
políticas, etc.

x x x x x
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1. EDUCAÇÃO

Aspecto da 
inclusão

Nome do 
indicador Indicador Nível de 

viabilidade ODS Comentário (justificação, 
explicação ou questões)

Fontes potenciais de 
dados

Lé
sb

ic
as

G
ay

Bi
ss

ex
ua

l

Tr
an

sg
ên

er
o

In
te

rs
ex

ua
l

  1.3 
Implementação 
de política 
antiviolência

Percentagem de 
escolas que adotam 
políticas escolares 
abrangentes para 
prevenir e enfrentar 
a violência e bullying 
relacionados com a 
SOGIESC.

3 4.a Política recomendada 
pela UNESCO. A medida 
requer uma definição 
de “violência”, “políticas 
escolares abrangentes” 
e nível educacional; os 
relatórios UNESCO Out in 
the Open (2016) (UNESCO: 
Em campo aberto) contêm 
recomendações. Não 
se conhecem fontes de 
dados atuais; a medição 
pode incluir pesquisas 
de peritos legais, 
autoridades nacionais 
e locais e parceiros não 
governamentais, por 
exemplo.

As perguntas podem 
ser incorporadas 
nos instrumentos 
de levantamento 
censitário ou serem 
administrados por uma 
amostra representativa 
de escolas, Os 
Indicadores de 
Prestação de Serviços 
do Banco Mundial são 
uma possível fonte para 
a coleta de dados.

x x x x x

Acesso à 
educação

1.4 Política 
de Não 
Discriminação, 
estudantes

Presença de uma 
lei, disposição 
constitucional, política 
ou regulamentação 
que proíbam a 
discriminação 
contra estudantes 
em ambientes 
educacionais baseados 
na SOGIESC 

2 4,5 Uma lei de não 
discriminação abre 
oportunidades 
educacionais para 
estudantes LGBTI. Ao 
criar medidas, uma 
enumeração explícita de 
SOGIESC ou estudantes 
LGBTI na lista de grupos 
incluídos deve bastar ára 
receber a pontuação mais 
alta.

Não se conhecem 
fontes de dados atuais; 
a medição pode incluir 
pesquisas de peritos 
legais, autoridades 
nacionais e parceiros 
não governamentais, 
por exemplo, ou revisão 
de leis, disposições 
constitucionais, 
políticas, etc.

x x x x x

  1.5 
Implementação 
da política 
de não 
discriminação, 
estudantes

Existência de 
mecanismos concretos 
(nacionais ou locais) 
para reportar casos 
de discriminação 
relacionada com 
SOGIESC, violência 
e bullying contra 
estudantes, incluindo 
incidentes perpetrados 
por representantes do 
setor educacional, tais 
como professores e 
outros funcionários da 
escola.

3 4,5 Este indicador é 
um substituto da 
implementação de 
políticas ou leis contra a 
discriminação institucional 
pelo setor educacional, 
incluindo discriminação 
cometida, por exemplo, 
por professores e outros 
funcionários da escola.  

Não se conhecem 
fontes de dados atuais; 
a medida pode incluir 
pesquisas de peritos 
legais, autoridades 
nacionais e parceiros 
não governamentais, 
por exemplo, ou revisão 
de leis, disposições 
constitucionais, 
políticas, etc.

x x x x x

  1.6.a Histórico 
académico; 
conclusão do 
ensino médio

Coeficiente de 
percentagem das 
pessoas LGBTI que 
concluíram os últimos 
anos do ensino 
médio com relação 
à percentagem da 
população total que 
concluiu os últimos 
anos do ensino médio

3 4,1:
4,5

Adaptação para 
enquadrar uma definição 
comum usada por 
entidades internacionais 
para medir a realização 
educacional. 

Não são conhecidas 
fontes atuais de dados. 
Pode ser medida em 
um levantamento 
demográfico de 
indivíduos LGBTI, 
utilizando um grupo 
de idade específico, tal 
como faixa etária 25-34 
anos de idade, para 
captar grau recente de 
acesso à educação.

x x x x x
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1. EDUCAÇÃO

Aspecto da 
inclusão

Nome do 
indicador Indicador Nível de 

viabilidade ODS Comentário (justificação, 
explicação ou questões)

Fontes potenciais de 
dados

Lé
sb
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as

G
ay
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ss
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l
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o
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ua
l

  1.6.b Histórico 
académico: 
conclusão 
do ensino 
fundamental

Coeficiente de 
percentagem das 
pessoas LGBTIque 
concluíram os últimos 
anos do ensino 
fundamental com 
relação à percentagem 
da população total 
que concluiu os 
últimos anos do ensino 
fundamental

3 4,1:
4,5

Destina-se a 
identificar impacto 
de marginalização 
antecipada de crianças 
LGBTI

Não são conhecidas 
fontes atuais de dados. 
Pode ser medida em 
um levantamento 
demográfico de 
indivíduos LGBTI, 
utilizando um grupo 
de idade específico, tal 
como faixa etária 25-34 
anos de idade, para 
captar grau recente de 
acesso à educação.

x x x x x

Conhecimento 1.7 Currículos 
que incluem 
diversidade

Existência de currículos 
escolares que incluem 
informação sobre 
orientação sexual, 
identidade de gênero, 
expressão de gênero e 
características sexuais 

3 4,7 De acordo com as 
normas e práticas 
educacionais padrão, 
esses currículos seriam 
baseados na evidência 
para assegurar exatidão 
e seriam apropriados à 
idade a fim de atender 
às necessidades dos 
diferentes grupos etários. 
Este indicador reflete a 
possibilidade de que a 
inclusão do conteúdo 
relacionado com a 
SOGIESC possa enquadrar-
se em vários temas, tais 
como educação sexual, 
direitos ou civismo. 

Não são conhecidas 
fontes atuais de dados. 
Podem ser combinados 
com iniciativas de 
recolha de dados 
sobre medidas de 
base escolar, talvez 
por meio de questões 
acrescentadas aos 
instrumentos do censo 
escolar.

x x x x x
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2. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E CÍVICA

Aspecto da 
inclusão

Nome do 
indicador Indicador Nível de 

viabilidade ODS

Comentário 
(justificação, 
explicação ou 
questões)

Fontes potenciais de 
dados

Lé
sb

ic
as

G
ay

Bi
ss

ex
ua

l

Tr
an

sg
ên

er
o

In
te

rs
ex

ua
l

Reconhecimento 2.1 
Descriminalização 
da conduta mesmo 
sexo 

Atividade de 
mesmo sexo, 
privada e 
consensual entre 
adultos não é 
ilegal. 

1 10,3 Realce no 
comportamento a ser 
inclusivo por parte das  
pessoas sem identidade 
LGBTI.

Revisão da lei 
nacional requerida 
para estabelecer a 
presença desta política, 
por exemplo, Gays, 
Bissexuais, Transgênero e 
Intersex (ILGA).

x x x x x

  2.2 
Descriminalização 
da expressão de 
gênero

O país não tem leis 
que criminalizem 
pessoas com base 
em sua expressão 
de gênero

2 10,3   Realce na expressão a 
ser inclusiva de pessoas 
não conformadas em 
matéria de gênero e 
que não se identificam 
como transgênero.

Revisão da lei 
nacional requerida 
para estabelecer a 
presença desta política, 
por exemplo, Gays, 
Bissexuais, Transgênero e 
Intersex (ILGA).

      x  

  2.3 
Reconhecimento 
legal do gênero

Pessoas 
autodeterminadas 
na escolha de seu 
gênero 

2 10,3:
16,9

Capta o 
reconhecimento 
nacional do direito 
de autodeterminação 
de gênero. O 
reconhecimento não 
deve incluir requisitos 
como esterilização, 
intervenções 
médicas, divórcio ou 
diagnóstico/avaliação 
psicológicos exigir  

Revisão dd lei 
nacional requerida 
para estabelecer a 
presença desta política, 
por exemplo, Gays, 
Bissexuais, Transgênero 
e Intersex (ILGA). Ver 
também relatórios do 
ILGA (Relatório sobre 
Mapeamento Legal do 
PNUD (“Reconhecimento 
Legal do Gênero”na 
Ásia)`; e Relatório do 
Centro de Litigação da 
África do Sul – relatório 
sobre a África Ocidental.

      x x

  2.4 Processo de 
atualização do 
sexo/gênero em 
documentos

Disponibilidade 
de protocolos 
centralizados 
para atualização 
de sexo/gênero 
em certificações 
oficiais.

 1:2 10,3:
16,9

Proporcionar um 
processo ou sistema 
administrativo 
para alteração de 
documentos oficiais 
para equiparação 
com a identidade 
de gênero atual.  Os 
protocolos não estão 
necessariamente no 
nível nacional, mas 
devem estar em lugar 
visível e acessível a 
todos. 

Revisão da lei 
nacional requerida 
para estabelecer a 
presença desta política, 
por exemplo, Gays, 
Bissexuais, Transgênero 
e Intersex (ILGA). Ver 
também relatórios do 
ILGA (Relatório sobre 
Mapeamento Legal do 
PNUD (“Reconhecimento 
Legal do Gênero”na 
Ásia)`; e Relatório do 
Centro de Litigação da 
África do Sul – relatório 
sobre a África Ocidental.

      x x
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2. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E CÍVICA

Aspecto da 
inclusão

Nome do 
indicador Indicador Nível de 

viabilidade ODS

Comentário 
(justificação, 
explicação ou 
questões)

Fontes potenciais de 
dados

Lé
sb

ic
as

G
ay

Bi
ss

ex
ua

l
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o
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ex
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l

  2.5 Inclusão 
estatística

 Medições 
da SOGIESC 
são incluídas 
em sistemas 
estatísticos de 
relatórios e 
permitem o cálculo 
de estatísticas 
do Índice em 
matéria de 
saúde, educação, 
resultados 
econômicos, 
violência e 
participação 
política.

2 17,18 Avaliar se existem 
sistemas de preparação 
de relatórios e se 
incluem a recolha 
de dados sobre a 
situação LGBTI ou a 
vitimização SOGIESC.  
Será também possível 
medir separadamente 
que grupos SOGIESC 
estão incluídos nas 
estatísticas e se todas 
as dimensões do Índice 
serão incluídas. Os 
países devem também 
dispor de políticas para 
manter a segurança dos 
dados e para evitar que 
sejam adulterados. 

Revisão de práticas 
nacionais de organização 
estatística

x x x x x

Liberdade de 
expressão e 
associação

2.6 Leis restritivas Existência de leis 
que restrinjam 
a liberdade de 
expressão, a 
participação cívica 
ou a associação 
relacionada com a 
SOGIESC

1   Medida da presença 
de lei explicitamente 
excludente no tocante 
à SOGIESC, Revisão da 
lei nacional requerida 
para estabelecer 
a presença desta 
política. ILGA para 
orientação sexual (e 
às vezes identidade 
de gênero). Inclui 
as assim chamadas 
“leis de propaganda 
homossexual.

Revisão da lei nacional 
requerida para 
estabelecer a presença 
desta política.  ILGA

x x x x x

  2.7.a  ONGS LGBTI 
permitidas

ONGS que 
promovem o 
interesse de 
indivíduos LGBTI 
podem registrar-se 
legalmente. 

1   Capta a ausência de 
barreiras legais ao 
registro e prática atual 
em cada país que 
permite o registro. 
Acompanham o 
indicador na presença 
real de uma ONG LGBTI.

Revisão da lei nacional 
requerida para 
estabelecer a presença 
desta política.  ILGA

x x x x x

  2.7.a  ONGS LGBTI 
presentes

Presença de, no 
mínimo, uma 
organização 
nacional 
relacionada com: 
1) direitos LGB; 
(2) direitos de 
transgênero; e 
(3) direitos de 
intersexual que 
opera abertamente 

2   Pode ser a mesma 
organização com 
documentação de 
atividades relacionadas 
com cada categoria. Se 
todas as três categorias 
não estiverem 
presentes o valor será 
baixo. Organizações 
que não podem operar 
abertamente significa 
limites à liberdade de 
associação e expressão

Trabalham com 
organizações da 
sociedade civil (OSC); 
dados recentes coligidos 
pela OutRight Action 
International 

x x x x x
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2. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E CÍVICA

Aspecto da 
inclusão

Nome do 
indicador Indicador Nível de 

viabilidade ODS

Comentário 
(justificação, 
explicação ou 
questões)

Fontes potenciais de 
dados

Lé
sb

ic
as

G
ay

Bi
ss

ex
ua

l

Tr
an

sg
ên

er
o

In
te
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ex

ua
l

Representação 
política

2.8 LGBTI no 
Parlamento

percentagem 
de membros 
do Parlamento 
ou outro 
órgão nacional 
representativo 
eleito que são 
abertamente LGBTI

1 5,5: 
16,7

Podem ser comparados 
a uma taxa de 
prevalência de pessoas 
LGBTI, porém, uma 
vez que não estão 
disponibilizados na 
maioria dos países 
(seria uma medida 
de viabilidade do 
Nível 3), ainda podem 
interpretar níveis mais 
altos deste indicador, 
indicando assim maior 
inclusão. A medida 
deve ser responsável 
pela possibilidade de 
flutuações relacionadas 
a pequenos números, 
talvez unindo esforços 
no correr do tempo ou 
criando um padrão (ou 
seja, “mais do que um”). 

Projeto de Direitos e 
Representação da UNC 

x x x x x

Opinião pública 2.9.a/b/c/d 
Aceitabilidade 
social de variações 
em SOGIESC

Percentagem de 
indivíduos em um 
país que acredita 
no seguinte: a) 
homossexualidade; 
b) bissexualidade; 
c) transgênero; 
d) variação nas 
características 
sexuais é 
socialmente 
aceitável.

1:3   Combina medidas 
de quatro medições 
diferentes de 
atitude que captam 
aceitabilidade da 
homossexualidade, 
bissexualidade, 
transgênero e 
variações de 
características sociais. 
A medida requer o 
desenvolvimento de 
termos que funcionarão 
nos países.

Uma variedade de 
perguntas existe nas 
pesquisas transnacionais, 
por exemplo, Pesquisa 
Global de Atitudes Pew, 
Pesquisa Mundial de 
Valores ILGA/RIWI. A 
maioria somente trata de 
questões relacionadas cp, 
“homossexualidade”. 

x x x x x
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3. BEM-ESTAR ECONÔMICO

Aspecto 
da 
inclusão

Nome do 
indicador Indicador Nível de 

viabilidade ODS Comentário (justificação, 
explicação ou questões)

Fontes potenciais de 
dados

Lé
sb

ic
as

G
ay

Bi
ss

ex
ua

l

Tr
an

sg
ên

er
o

In
te

rs
ex

ua
l

Acesso ao 
emprego

3.1 Lei de não 
discriminação 
no emprego

Presença de uma 
lei, disposição 
constitucional, política 
ou regulamentação que 
proíbam discriminação 
por SOGIESC no local de 
trabalho tanto público 
como privado no nível 
nacional

1 10,3 As leis de antidiscriminação 
aumentam oportunidades 
para pessoas LGBTIno local 
de trabalho e a inclusão dos 
setores privado e público 
capta todo o alcance do 
emprego.  Pode incluir a 
presença de uma política 
estadual/provincial/local, 
bem como criar uma variável 
de Percentagem Coberta, 
mas saltaria ao Nível 2. 
Esta medida deve também 
incluir deduções se forem 
permitidas exceções (p.ex., 
isenções religiosas) ou se a 
cobertura não for completa, 
o que também pode colocar 
no Nível 2. 

Revisão da lei 
nacional, lei de 
casos e outras 
normas requeridas 
para estabelecer 
a presença desta 
política, incluindo 
dados do ILGA e do 
Centro Mundial de 
Políticas.

x x x x x

  3.2  
Implementação 
da lei de não 
discriminação 
no emprego

Órgão nacional de 
igualdade ou instituição 
nacional de direitos 
humanos para tratar 
de acusações de 
discriminação no 
emprego relacionadas 
com a orientação sexual, 
identidade de gênero e 
características sexuais 

2 10,3 Designação de 
responsabilidades para 
implementação de leis 
é o primeiro passo para 
a aplicação da lei. Deve 
considerar entidades 
subnacionais. Este indicador 
deve ser coerente com 
a cobertura geográfica 
do indicador no caso de 
presença de uma lei de 
antidiscriminação no 
emprego.

Revisão da lei 
nacional requerida 
para estabelecer 
a presença desta 
política. A FRA coleta 
certos dados para 
países da União 
Europeia sobre estas 
questões; a Equinet, 
Rede Europeia 
de Entidades de 
Igualdade, também 
colige alguns dados 
para países europeus. 

x x x x x

  3.3 
Experiências de 
discriminação 
no emprego

Percentagem de pessoas 
LGBTI que comunicam 
sofrer discriminação no 
emprego nos últimos 12 
meses

3 10,3 Proporciona informação mais 
direta sobre experiências de 
discriminação, especialmente 
onde há insuficiência 
de informações ou não 
podem ser comunicadas a 
uma entidade nacional de 
igualdade. 

Disponibilidade de 
certos dados sobre 
LGBTI: resultados 
de âmbito nacional 
para países incluídos 
na pesquisa da FRA;  
perguntado em 
algumas pesquisa no 
Canadá e nos EUA.

x x x x x

  3.4  Taxa relativa 
de desemprego

Coeficiente da 
percentagem da 
mão de obra LGBTI 
desempregada com 
relação a mão de obra 
global desempregada

3 8,5 A taxa de desemprego mede 
a percentagem de pessoas na 
força de trabalho que quer 
trabalhar mas não encontra 
emprego. Esta medida está 
um ponto abaixo da taxa 
de desemprego (medida 
como percentagem da força 
de trabalho).  Esta medida 
relativa avalia se a taxa de 
desemprego é mais elevada 
do que a média de pessoas 
LGBTI. 

Não há fonte de 
dados conhecida; 
requer pesquisas 
baseadas na 
população que inclua 
perguntas sobre 
SOGIESC e amostras 
LGBTI específicas.

x x x x x



20

Co
nj

un
to

 d
e 

in
di

ca
do

re
s 

pr
op

os
to

s 
pa

ra
 o

 Ín
di

ce
 d

e 
In

cl
us

ão
 L

G
BT

I

3. BEM-ESTAR ECONÔMICO

Aspecto 
da 
inclusão

Nome do 
indicador Indicador Nível de 

viabilidade ODS Comentário (justificação, 
explicação ou questões)

Fontes potenciais de 
dados

Lé
sb

ic
as

G
ay
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ss

ex
ua

l
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o
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  3.5  Autonomia 
económica das 
mulheres

Utiliza um índice 
existente de restrições 
legais sobre propriedade 
de negócios de 
mulheres, acesso a 
ativos ou liberdade de 
movimento.

1 1.4; 
5.a

O bem-estar Econômico de 
mulheres LBTI, de homens 
transgênero e de outras 
pessoas não conformadas 
em matéria de gênero está 
estreitamente relacionado 
com a autonomia económica 
para todas as mulheres 
como direito a propriedade, 
acesso a serviços financeiros 
e liberdade de movimento. 
Sem esses direitos e 
autonomia as lésbicas, 
mulheres bissexuais 
e mulheres e homens 
transgênero teriam muita 
dificuldade para conseguir 
recursos Econômicos para 
viver fora de uma estrutura 
familiar heterossexual.   

 Índices que medem 
instituições – tais 
como o Social 
Institutions & Gender 
Index (SIGI, OECD) ou 
os dados do Mulheres, 
Negócios e a Lei do 
Banco Mundial – 
poderiam ser usados 
se regularmente 
atualizados.

x   x x x

Renda 
adequada

3.6  Taxa relativa 
de pobreza

Taxa de percentagem da 
população LGBTI abaixo 
da linha de pobreza com 
relação à percentagem 
da população global 
abaixo da linha de 
pobreza

3 1,2 A taxa de pobreza capta 
as pessoas que vivem com 
níveis de renda muito baixos 
e a taxa relativa mostra se 
as pessoas LGBTI têm maior 
probabilidade de ser pobre 
do que a pessoa média. As 
questões medidas incluem 
escolher o limiar de pobreza 
a ser usado; e definição de 
domicílio talvez tenha de ser 
ajustada à família das pessoas 
LGBTI.

Não há fonte de 
dados conhecida; 
requer pesquisas 
baseadas na 
população que inclua 
perguntas sobre 
SOGIESC e amostras 
LGBTI específicas.

x x x x x

  3.7 Renda 
individual 
relativa

Coeficiente da renda 
anual média de 
indivíduos LGBTI 
com relação à renda 
individual média da 
população em geral. 

3 8,5: 
10,3

Oferece medida da 
desigualdade de renda por 
SOGIESC. 

Não há fonte de 
dados conhecida; 
requer pesquisas 
baseadas na 
população que inclua 
perguntas sobre 
SOGIESC e amostras 
LGBTI específicas.

x x x x x
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3. BEM-ESTAR ECONÔMICO

Aspecto 
da 
inclusão

Nome do 
indicador Indicador Nível de 

viabilidade ODS Comentário (justificação, 
explicação ou questões)

Fontes potenciais de 
dados
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Previdência 
social

3.8 Benefícios 
iguais

O sistema de pensões 
para funcionários 
públicos oferece os 
mesmos benefícios a 
parceiros do mesmo 
sexo proporcionado 
a cônjuge de sexo 
diferente,

2 1,3: 
8,3

Procuração de pensões em 
um sistema de previdência 
social O sistema de pensões 
dos servidores públicos 
capta a inclusão no setor 
público, o efeito do papel 
potencial de modelagem 
e caminho possível para 
a inclusão dentro de um 
sistema de previdência 
social antiquado mais 
amplo.  Além disso, pensões 
por idade avançada talvez 
não estejam amplamente 
disponibilizadas em alguns 
países. Daí o realce proposto 
na previdência social dos 
funcionários públicos.  As 
questões de documentação 
capazes de restringir o acesso 
de pessoas transgênero aos 
benefícios são tratadas na 
documentação separada de 
um indicador.  

Revisão da lei 
nacional requerida 
para estabelecer 
a presença desta 
política.

x x x x x

Clima de 
negócios:

3.9 Negócios 
de propriedade 
ou direção de 
pessoas LGBTI

O número de negócios 
de propriedade ou 
direção de pessoas 
LGBTI é dividido por 
população do país 
(multiplicado por 
10.000)

3 8,3   Medida de opções 
económicas, incluindo acesso 
a capital, com realce no 
setor formal. Propriedade é a 
medida preferida de inclusão; 
negócios de propriedade 
de pessoas LGBTI podem 
ser uma medição melhor 
de acesso a emprego em 
vez de empregos de alto 
nível. Qualquer medida deve 
ser relativa ao tamanho da 
população. 

A medida pode ser 
feita por meio de 
um levantamento 
de empresas ou 
acréscimo de 
questões a pesquisas 
existentes, tais 
como Pesquisas de 
Empresas realizadas 
pelo Banco Mundial 
para medir a 
propriedade de 
mulheres. Possível 
parceria com National 
Gay & Lesbian 
Chamber of Commerce 
.

x x x x x
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4. Saúde

Aspecto da 
inclusão

Nome do 
indicador Indicador Nível de 

viabilidade ODS
Comentário 
(justificação, explicação 
ou questões)

Fontes potenciais 
de dados
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Legislação 
e políticas 
inclusivas da 
SOGIESC 

4.1 Proteções de 
pacientes sem 
discriminação

Presença de leis 
e políticas não 
discriminatórias 
por provedores 
que incluem 
especificamente a 
SOGIESC (impedindo 
a negação de 
cuidados e 
reconhecendo para 
todos o direito de 
receber cuidados, 
independentemente 
da SOGIESC).

2    Em certas áreas 
pode haver leis que 
protegem os pacientes 
em estabelecimentos 
médicos. 

Pode-se pesquisar 
os prestadores 
a respeito da 
existência de 
tais políticas/
leis.  Revisão da lei 
nacional requerida 
para estabelecer 
a presença desta 
política.

x x x x x

  4.2 Proteções 
de prontuários 
médicos

Existe proteção de 
prontuários médicos 
e informação  

2   Isso pode incluir o 
arquivamento de 
fichas, de forma que 
seja possível acessar 
prontuários da infância 
(de preocupação especial 
para Intersexos).

Leis locais que 
protegem 
prontuários 
médicos podem 
ser examinadas, os 
provedores podem 
ser indagados 
a respeito da 
existência de 
proteções dos 
prontuários médicos 
ou relatórios 
sobre abusos de 
prontuários podem 
ser acessados. 

x x x x x

  4.3 
Consentimento 
informado

Os pacientes precisam 
dar consentimento 
informado e livre 
antes de serem feitos 
exames médicos (em 
particular exame anal 
e HIV)

2     Pode provir de 
relatórios de 
exames feitos sem 
consentimento

x x x x x

Acesso a 
cuidados 
da saúde 
sensíveis e 
SOGIESC

4.4 Experiência 
dos 
pacientes em 
discriminação/
estigma

Percentagem de 
pessoas que se 
sentem discriminadas 
na base de SOGIESC 
em ambientes de 
cuidados da saúde

3   Devem provir de dados 
obtidos em pesquisas 
Pode também avaliar 
o grau de confiança 
nos ambientes de 
cuidados da saúde, 
além da presença de 
discriminação.

  x x x x x

  4.5 Variações 
em SOGIESC 
consideradas 
saudáveis

Variações nas 
características sexuais, 
orientação sexual 
e identidade de 
gênero e expressão 
são consideradas 
saudáveis nas 
diretrizes médicas, 
protocolos e 
classificações.

2     Podem ser acessadas 
mediante exame de 
práticas locais para 
incluir diagnose 
médica SOGIESC 
em gráficos ou 
como categorias 
de reembolso de 
procedimentos/
tratamento; ou 
mediante pesquisa 
de provedores e 
de organizações 
de provedores 
a respeito de 
suas crenças ou 
examinando 
currículos de 
treinamento médico 
profissional.

x x x x x
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  4.6 Fonte de 
cuidados

Percentagem de 
pessoas com uma 
fonte específica de 
cuidados constantes, 

3   Talvez melhor medição 
do acesso do que 
cobertura de seguro, 
mas não reconhece a 
qualidade dos cuidados.  

Nos Estados Unidos 
esses dados existem 
para pessos LGB 
mas não pessoas 
TI pro meio da 
Pesquisa Nacional 
de Entrevistas sobre 
Saúde. Esses dados 
oferecem geralmente 
autodescoberta e 
requerem pesquisas 
de pessoas LGBTIl 
Pode ser difícil 
em ambientes 
socioEconômicos e 
culturais,

x x x x x

  4.7 Cuidados de 
reafirmação de 
gênero

Presença de cuidados 
de reafirmação de 
gênero para os que 
deles necessitam ou o 
querem

1:-2   Talvez seja difícil definir o 
que significa “cuidado de 
reafirmação do gênero” 
ou se tais serviços 
existem, mas os padrões 
WPATH também podem 
ser  Se devidamente 
definido, isso poderá ser 
potencialmente medido 
se houver um lugar 
“conhecido” prestando 
serviços.  

Poderá ser avaliado 
examinando-se a 
existência de clínicas 
LGBTI. Mas seria mais 
bem avaliado por 
pesquisas de pessoas 
LGBTI avaliando seu 
sucesso no nível de 
afirmação de gênero 
(transformando-o 
em indicador Nível 
3).

      x x

  4.8 Exame de 
câncer cervical

Percentagem de 
pessoas LGBTI com 
cérvice e que são 
examinadas em 
busca de câncer 
cervical de acordo 
com as diretrizes mais 
recentes.

3   Devem provir de dados 
obtidos em pesquisas

  x   x x x

Saúde e 
direitos 
sexuais e 
reprodutivos

4.9 
Predominância 
do HIV

Predominância de 
infecções HIV em 
pessoas LGBTI

1:-3 3,3.1 Novas infecções 
(incidência) seriam mais 
interessantes do que 
infecções existentes 
(predominantes).  Um 
indicador alternativo 
poderia ser acesso à 
terapia antirretroviral.

Certos dados 
predominantes 
podem ser 
encontrados em 
UNAIDS data 2017, 
onde há dados para 
certos grupos LGBTI 
em determinados 
países (66 países 
têm estimativas 
para MSM e 44 
para transgênero; 
não existem para o 
restante).

x x x x x
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  4.10 Acesso 
a cuidados 
da saúde 
reprodutiva 
sensível a 
SOGIESC

Existência de 
cuidados da saúde 
reprodutiva sensível a 
SOGIESC

2 3,7: 
5,6

  Pode ser acessado 
mediante exame 
da existência de 
clinicas LGBTI ou de 
todos os ambientes 
gerais de saúde que 
prestam serviços de 
saúde reprodutiva 
(transformando-o em 
indicador de Nível 
4.  Mas seria mais 
bem avaliado por 
pesquisas de pessoas 
LGBTI avaliando seu 
acesso ao nível de 
afirmação de gênero 
(transformando-o 
em indicador Nível 
3).

x x x x x

  4.11 
esterilizações

Presença de 
esterilização forçada 
e coerciva que afeta 
a saúde reprodutiva 
e os direitos das 
pessoas LGBTI.

2:-3   Pode-se ter acesso a 
isso mediante exame se 
existiu no país qualquer 
qualquer caso durante 
determinado período,

A ILGA recolhe 
informação sobre 
esterilização coerciva 
de um grande 
número de países.

x x x x x

Situação da 
saúde

4.12 Depressão Predominância da 
depressão

3     Há grandes medidas 
de depressão, mas 
isso implica coligir 
dados de pesquisas 
e encontrar medidas 
válidas entre as 
culturas.

x x x x x

  4.13 Saúde 
autoclassificada

Em geral, você diria 
que sua saúde é... 
Excelente, muito 
boa, boa, razoável, 
sofrível (variação da 
OMS: “Como vai a 
sua saúde em geral?” 
– recebendo uma 
resposta em escala: 
“Está muito boa/boa/
razoável/ruim/muito 
ruim”)

3     Requer um 
levantamento da 
população. Foi 
avaliada em alguns 
países (Canadá, EUA, 
Reino Unido. Ver 
Elliott MN, Kanouse 
DE, Burkhart Q, et 
al. Minorias sexuais 
na Inglaterra têm 
saúde deficiente 
e experiências 
ainda piores no 
cuidado da saúde; 
A National Survey. 
Journal of General 
Internal Medicine. 
2015;30(1):9-16. 
doi:10.1007/s11606-
014-2905-y.)

x x x x x
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dados
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Integridade 
corporal, física e 
psicológica

5.1 
“Normalizando” 
intervenções 
médicas

Leis, 
regulamentações, 
decisões judiciais 
protegem contra a 
“normalização”não 
consensual de 
intervenções 
médicas em 
crianças nascidas 
com variações 
de características 
sexuais

2   Deve-se 
também 
considerar 
uma avaliação 
adequada e 
implementação 
do 
cumprimento 
da lei e 
reconhece 
que algumas 
crianças 
intersexuais 
podem 
consentir com 
intervenções 
médicas.

Muito raramente – portanto, 
pode ser relativamente 
fácil contar. Pode-se avaliar 
possivelmente com base em 
relatórios de pessoas LGBTI e 
de organizações de direitos 
humanos.  

        x

  5.2 “Terapia 
conversacional”

Leis, 
regulamentações, 
decisões judiciais 
e políticas que 
proíbem/protegem 
contra orientação 
sexual e terapia 
conversacional 
sobre identidade 
de gênero

2     Pode-se avaliar 
possivelmente com base em 
relatórios de pessoas LGBTI e 
de organizações de direitos 
humanos.  Possibilidade de 
envolver dados qualitativos 
de um pequeno número de 
países.

x x x x  

Crimes de ódio 
/ incitação à 
violência

5.3 Legislação 
contra crimes de 
ódio/incitação à 
violência

A inclusão do 
ódio baseado 
em SOGIESC real 
ou percebido 
como fator 
agravante em leis, 
regulamentações, 
decisões judiciais 
e políticas sobre 
crimes de ódio 
e incentivo à 
violência – existe 
legislação que 
inclui SOGIESC real 
ou percebido como 
motivo de crime de 
ódio.

2   Talvez tenha 
que escolher 
entre crimes 
de ódio e 
incitamento à 
violência, uma 
vez que se pode 
tratar de dois 
indicadores 
conforme 
exposto.  

 Fontes potenciais de dados 
incluem: OSCE/ODHIR 
publica anualmente dados 
sobre crimes de ódio.  http://
hatecrime.osce.org/.  Nos 
EUA o FBI recolhe dados. 
https://ucr.fbi.gov/hate-
crime/2016

x x x x x

Violência 
relacionada a 
SOGIESC

5.4 Violência 
física, psicológica, 
sexual

Proporção de 
pessoas sujeitas 
à violência física, 
psicológica ou 
sexual nos 12 
meses anteriores 
com base em 
SOGIESC real oj 
percebido

3 16, 
1.3

  Implica um levantamento 
de pessoas LGBTI sobre 
suas experiências recentes 
com violência. Nos EUA o 
Levantamento Nacional 
da vitimização do Crime 
recolhe dados sobre SOGI e 
violência experimentada.

x x x x x
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  5.5 Violência 
contra 
Defensores

Ativistas SOGIESC/
defensores de 
direitos humanos 
sujeitos à violência 
nos últimos 12 
meses

2     Em muitos países pode 
ser mais fácil recolher 
evidência relacionada 
com este indicador do que 
sobre outros indicadores 
de violência relacionada a 
SOGIESC.   Grupos LGBTI/
organizaçõs de direitos 
humanos podem monitorar 
Podem surgir problemas 
com a interpretação.

x x x x x

Asilo SOGIESC 5.6 Proteções de 
asilo

Concede-se 
asilo a pessoas 
perseguidas ou 
com temor bem 
fundamentado de 
perseguição em 
consequência de 
SOGIESC real ou 
percebida

2     Leis locais encarregadas de 
decidir quem pode procurar 
asilo podem ser avaliadas. 
O Alto Comissariado 
das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR)tem 
um banco de dados de 
casos relacionados com esta 
lei, bem como uma seção 
dedicada a SOGI (que inclui 
lei de casos).   http://www.
refworld.org/sogi.html.

x x x x x

Acesso à justiça 
em nome de 
pessoas LGBTI

5.7 Treinamento 
no setor da 
Justiça

Programas 
obrigatórios de 
treinamento 
para oficiais da 
justiça, execução 
da lei e correção 
incorporam o 
treinamento em 
direitos humanos 
e proteção 
contra violência 
relacionados com 
pessoas LGBTI e 
SOGIESC 
 

2   Reconhece a 
importância do 
treinamento em 
todo o sistema 
judicial. A 
execução da lei 
inclui militares 
nos países em 
que fazem 
cumprir as leis.

Será necessário implementar 
um processo sistemático 
de coleta de dados 
(metodologia).

x x x x x

  5.8 Confiança no 
setor da justiça

Percentagem de 
pessoas LGBTI 
que afirmam 
confiar no sistema 
da justiça para 
adotar resposta 
apropriada à 
violência com base 
em SOGIESC real 
ou percebida.

3     Pode ser incluída em 
levantamentos das 
experiências de pessoas 
LGBTI em matéria de 
violência (necessária para 
outros indicadores). Pode 
ser desmembrada em 
perguntas, p. ex., confiam 
no sistema de investigar/
processar um relatório, 
qual é a grandeza do risco 
percebido de vitimização 
secundária? As vítimas 
receberão remédio por meio 
do sistema judicial, etc.?

x x x x x
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  5.9 Monitorando 
a violência contra 
LGBTI

Órgãos nacionais 
moniram os 
incidentes de 
violência contra 
pessoas de 
SOGIESC

2   Um número 
de instituições 
independentes 
tem o mesmo 
mandato de 
monitorar 
incidentes 
de violência 
contra pessoas 
de diversa 
SOGIESC.

Será necessário implementar 
um processo sistemático 
de coleta de dados 
(metodologia).

         

  5.10 Violência 
contra 
estabelecimentos 
institucionais 
LGBTI

Órgãos nacionais 
moniram os 
incidentes de 
violência contra 
pessoas de 
SOGIESC diversa

2:-3    NOTA: “Locais 
de detenção” 
(segundo 
definição 
constante da 
Convenção 
Contra a 
Tortura) inclui 
instalações de 
saúde mental, 
estações 
de polícia e 
centros de 
detenção

Diversas instituições 
independentes têm o 
mandato de monitorar 
estabelecimentos fechados 
(estações de polícia, 
inspetorias da prisão, 
instituições nacionais 
de direitos humanos, 
Mecanismo contra Tortura, 
etc.), embora seus relatórios 
nem sempre sejam 
divulgados (tornando certos 
dados potencialmente da 
Esfera 3.

x x x x x

  5.11 Políticas de 
detenção

Existência de 
proteções da 
política oficial 
relacionada 
com a SOGIESC 
em ambientes 
de detenção, 
incluindo políticas 
específicas 
para respeitar 
a identidade 
de gênero 
autoindentificada 
e expressão 
de pessoas 
transexuais.

2     Capta a existência de 
políticas para respeitar o GI/
GE de pessoas transexuais 
em detenção, elemento 
crítico nos ambientes de 
detenção.

x x x x x










