
 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 77/15                                                                              João Pessoa, 28 de Dezembro de 2015 

 

A Comissão Intergestores Bipartite no uso de suas atribuições legais e,  

 

Considerando o disposto no art. 198 da Constituição Federal, que estabelece que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único de 

Saúde; 

 

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990, 

para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 

articulação interfederativa; 

 

Considerando a decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 

2001.71.00.026279-9/RS, que versa sobre a implantação no SUS de cirurgias de readequação sexual; 

 

Considerando a Portaria nº 1.820/GM/MS, de 13 de agosto de 2009, que dispõe sobre os direitos e 

deveres dos usuários(as) da saúde e assegura o uso do nome social no SUS; 

 

Considerando a Portaria nº 2.836/GM/MS, de 1º de dezembro de 2011, que institui no âmbito do 

SUS, a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais; 

 

Considerando a necessidade de identificar, estruturar, ampliar e aprimorar a rede de atenção à saúde 

e a linha de cuidado de transexuais e travestis; 

 

Considerando a necessidade de atualizar o processo de habilitação dos serviços que prestam 

assistência aos usuários(as) com demanda para o Processo Transexualizador; 

 

Considerando a decisão da plenária da CIB-PB, na 8ª Reunião Ordinária de 28 de Dezembro de 2015, 

realizada em João Pessoa/PB. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar a Habilitação do Complexo Hospitalar de Doenças Infecto-Contagiosas Dr. 

Clementino Fraga, CNES 2399717, como referência no Processo Transexualizador, na modalidade 

ambulatorial, localizado no município de João Pessoa/PB. 

 

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
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