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1. Resumo 

A reiteração do direito ao atendimento humanizado e livre de discriminação por 

orientação sexual e identidade de gênero é um avanço concreto, amplamente 

divulgado e considerado como instrumento legal na luta pela efetivação do direito a 

saúde. Objetivando avaliar o papel da enfermagem no rompimento dos preconceitos 

em relação ao público LGBT nos serviços de saúde. Este trabalho trata-se de uma 

revisão bibliográfica sistematizada da literatura sobre a enfermagem diante da 

homossexualidade utilizando as bases LILACS e MEDLINE, no período de Março a 

Agosto de 2016, buscando os direitos e a política pública de saúde para os LGBT, 

modificando o jeito de pensar e os costumes morais e sexuais que nos foram 

impostos como padrão. Espera-se com este trabalho, mostrar a população, o direito 

e o desafio de cidadania para essa população. Assim como reiterar o direito ao 

atendimento humanizado e livre de discriminação por orientação sexual e identidade 

de gênero. Um avanço concreto que deve ser amplamente divulgado aos 

profissionais de enfermagem, como um instrumento legal na luta pela efetivação do 

direito a saúde de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, construindo 

ações de enfermagem para a efetivação do plano “Brasil sem homofobia”. 

 

Palavras-chaves: preconceitos. Papel da enfermagem. LGBT. 

 

 

2. Introdução 

 

A carta dos direitos dos usuários da saúde do ano de 2011 diz. 

É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento 
humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em 
virtude de idade, raça, cor, etnia religião, orientação sexual, identidade de gênero, 
condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou 
deficiência. (MS, 2006). 

A reiteração do direito ao atendimento humanizado e livre de 

discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é um avanço 

concreto que deve ser amplamente divulgado, sendo considerado um 

instrumento legal na luta pela efetivação do direito a saúde de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais, possuindo como marca o reconhecimento 

dos efeitos da discriminação e do preconceito no processo de saúde-doença 



dessa população. Trata-se de um marco importante na constatação das 

necessidades de saúde desses segmentos e da complexidade e diversidade 

dos problemas de saúde que os afetam. 

Proporcionando a discussão sobre o acesso a cuidados de saúde de 

gays, lésbicas bissexuais, travestis e transexuais que se restringia à prevenção 

e ao tratamento de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais.  

Dessa forma, partimos de um conceito ampliado de saúde e rompemos 

com uma abordagem estritamente biológica dos sujeitos e de seu bem estar – 

tão comum em nossas formações em saúde – que tende a universalizar a 

categoria de “normalidade” e defini-la a partir de parâmetros da assistência 

/cuidado de doenças e não na promoção de saúde. 

Torna-se importante salientar que o enfermeiro tem o papel fundamental 

no conceito de cuidar e trabalhar com os conceitos de homossexualismo visto 

que esse é marcado por inúmeros preconceitos nos serviços de saúde e 

amplamente a aceitação ou a negação dos direitos nos serviços públicos, 

fazendo um cuidado autêntico sem preconceitos e considerando suas 

especificidades. 

 

3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o papel da enfermagem no acolhimento e atendimento ecológico, 

com rompimento dos preconceitos em relação ao público LGBT nos serviços 

de saúde. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Proporcionar aos profissionais de enfermagem o atendimento ecológico, com 

grupo de estudo sobre as questões da sexualidade. 

- Promover condições de acolhimento destas pessoas nos serviços de saúde e 

sem preconceito, e acolhimento. 

- Desconstruir estereótipos relacionados às identidades LGBT e as patologias 



que produzem agravos à saúde. 

 

4. Metodologia 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica sistematizada de 

referências bibliográficas que desenvolvesse o assunto proposto e 

proporcionasse um estudo dirigido, através de livros, periódicos e artigos da 

base de dados LILACS e MEDLINE, sobre a sexualidade no Brasil e os 

problemas enfrentados pelos profissionais de enfermagem em abordar ou 

programar as legislações LGBT nos serviços de saúde. Esta pesquisa foi 

realizada no período de Março a Agosto de 2016. Foi utilizada a biblioteca do 

Centro Universitário Anhanguera na cidade de Leme - SP, utilizando apenas de 

levantamento de artigos em português utilizando os termos homossexualidade, 

enfermagem, gênero e LGBT. 

 

5. Desenvolvimento 

 

5.1 Históricos da luta LGBT no Brasil 

 

Para falarmos dos movimentos históricos LGBT no Brasil, precisamos 

entender que a sigla significa Lésbicas, Gays, bissexuais, travestis, transexuais 

e transgêneros. O movimento surgiu na década de 90 formado principalmente 

por homens homossexuais e logo em seguida as lésbicas foram inseridas na 

luta e mais tarde então iniciam os travestis e transexuais e por fim no início dos 

anos 2000, os bissexuais começam a lutar também por seus direitos. 

Segundo Foucault, (1979) o termo “homossexual” é bastante recente e 

se resume em identificar pessoas que tinham relações sexuais com pessoas do 

mesmo sexo, sendo que a literatura criou a categoria associando a patologia 

com uma estratégia política de dissociar a pratica sexual entre pessoas do 

mesmo sexo como crime ou doença mental. 

Na década de 80 inicia a epidemia de Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida, sendo apelida como “peste gay” fazendo com que exista uma luta 

pela vida e não mais por liberdade. Neste momento, instala-se algo que marca 



o Movimento LGBT: a parceria com o Estado, em especial, as áreas 

governamentais da saúde (PARKER, 2000). 

O surgimento da AIDS trouxe para as políticas públicas um novo olhar 

para enfrentar os grandes movimentos e aglomerações de homossexuais em 

bares e casas noturnas para começar o enfrentamento da AIDS, surgindo 

então às boates LGBT. 

Podemos citar como aspecto forte nesse momento o surgimento de 

casas noturnas frequentadas por homossexuais, que começavam a criar uma 

identidade coletiva, trazendo a reflexão em torno da dependência de uma 

sociedade (MACRAE, 1990). 

Para Gohn (1995), os movimentos sociais: 

(...) são ações coletivas de caráter sociopolítico, 
construídas por atores sociais pertencentes a 
diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam 
suas demandas e criam um campo político de força 
social na sociedade civil. Suas ações estruturam-se a 
partir de repertórios criados sobre tema e problemas 
em situações de: conflitos, litígios e disputas. As ações 
desenvolvem um processo social e político-cultural que 
cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de 
interesses em comum. Esta identidade decorre da força 
do princípio da solidariedade e é construída a partir da 
base referencial de valores culturais e políticos 
compartilhados pelo grupo. 

Segundo Haubert (2012) houve grandes avanços e desafios para a 

população LGBT como incluir no código de ética dos jornalistas a proibição de 

discriminação por orientação sexual; e as uniões estáveis devem ser vistas 

como a relação de heterossexuais. 

 

5.2 COMPRENDENDO OS DIFERENTES TIPOS DE SEXUALIDADES 

 

A primeira ideia que se passa pela mente ao ouvir a palavra sexualidade 

é que se trata de algo naturalista, ensinado desde cedo que homens e 

mulheres são formados de um corpo sexuado com órgãos genitais, tal 

afirmação se dá pelas leis da biologia e a isso se denomina de feminino e 

masculino. 

Segundo Fianco (2012) A sexualidade é o mecanismo cultural e 

simbólico positivo sobre o sexo e o mecanismo de poder integrar o sujeito e as 

suas relações de micro poder das quais ele participa. Diversidade sexual se dá 



ao reconhecimento dos diferentes modos de encarar e despertar a sexualidade 

no indivíduo.  

Segundo Jesus (2006) o sexo biológico é composto por características 

fenotípicas que refere a órgãos genitais e reprodutores; fisiológicas aos 

diferentes tipos de hormônios sexuais e genótipos presente em nosso corpo, 

genes masculinos e femininos. 

Para Money (1969) referindo sobre masculino e feminino, diz que 

comportamento masculino ou feminino é construído socialmente, e que a forma 

pelo qual o indivíduo é educado se torna modelador de gênero sendo assim o 

diferenciador do sexo biológico foi consolidado, sendo construído nos primeiros 

anos de vida e que só teria sua mudança com a chegada da idade adulta. 

 

5.3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LGBT E O PAPEL DA ENFERMAGEM NO 

ATENDIMENTO HUMANIZADO PARA ESSE PÚBLICO 

Falar sobre políticas públicas de saúde no Brasil é reportar uma luta 

constante do movimento de reforma sanitária que contém na constituição de 

1880, onde se declara saúde como uma maneira diversificada apenas como 

assistência médica. Retomando que saúde é decorrente do acesso das 

pessoas e suas coletividades aos bens de serviços públicos oferecidos pelas 

políticas sociais e universais (BRASIL 1988, art, 194). 

A política LGBT é fundamentada por um conjunto de diretrizes cuja sua 

função requer planos e metas para sua execução sanitarista, sendo 

imprescindível a que a sociedade faça sua parte na garantia do direito a saúde, 

no sentido de equidade, realizando ações para evitar a discriminação do 

publico LGBT. 

O grupo social na luta foi dividido por dois grupos, de um lado aqueles 

que achavam que o movimento deveria se unir com trabalhadores negros e 

mulheres, e outro grupo que achavam que essa luta deveria ser somente para 

garantir os direitos dos homossexuais FACCHINNI, (2005). 

Para Butler, (2003) ao analisar os homossexuais percebe-se que sua 

relação com o corpo se diferencia do dominante, indo além da parte binária do 

sexo, quebrando então o padrão exposto pelo mesmo onde define como 



gêneros inteligíveis, que são aqueles que mantêm relações de coerência e 

continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. 

Falar sobre os direitos as políticas públicas de saúde para os LGBT 

motiva-nos a modificar o jeito de pensar no que referimos em costumes morais 

e sexuais que nos foi imposto como padrão, negar a cidadania para essa certa 

população é um desafio muito grande, atingindo há muito tempo várias 

pessoas e lideranças gerando uma insatisfação como explica RUA (2009) ao 

falar sobre essa mobilização, que é algo que incomoda que gera insatisfação, 

mas que não chega a constituir uma agenda governamental, mas quando 

chega a atingir o governo torna-se então um problema político. 

Então partindo dessa pressão por direitos o Ministério da Saúde cria o 

“Brasil sem homofobia” que tem como principal objetivo a mudança nos 

pensamentos dos gestores de saúde de cada município, incluindo dentro de 

suas preocupações a inclusão desses pacientes fragilizados, dando total apoio 

na criação de uma sociedade sem preconceitos, criando então o conselho de 

combate à discriminação. 

Santos (2006) definem preconceito e discriminação. 

O preconceito não pode ser tomado como sinônimo de 
discriminação, pois esta é fruto daquela, ou seja, a 
discriminação pode ser provocada e motivada por preconceito. 
A discriminação é um conceito mais amplo e dinâmico do que o 
preconceito. Ambos têm agentes diversos: a discriminação 
pode ser provocada por indivíduos e por instituições e o 
preconceito, só pelo indivíduo. A discriminação possibilita que o 
enfoque seja do agente discriminador para o objeto da 
discriminação. Enquanto o preconceito é avaliado sob o ponto 
de vista do portador, a discriminação pode ser analisada sob a 
ótica do receptor.  

O processo de humanização deve acontecer, de acordo com o cuidado 

humanístico e não a rejeição dos aspectos técnicos, aspectos científicos, o que 

se pretende ao revelar o cuidado é enfatizar a característica do processo 

interativo e de fruição de energia criativa, emocional e intuitiva, que compõe o 

lado artístico além do aspecto moral WALDOW (1998,). 

Para Mezzomo (2003) a humanização se dá através de interações nas 

relações humanas e essas podem ser divididas em três partes, simpatia, bem-

querer e amor e podem essas se dar com apatia e indiferença. 

A enfermagem sempre foi voltada para o cuidado, e tem em sua história 

um pouco de preconceito vindo dos primórdios, onde em um determinado 



período a profissão era exercida por mulheres da rua e nos tempos atuais 

carregam consigo a dúvida sobre a masculinidade do homem enfermeiro, 

diante dessa situação acolher o profissional LGBT nos serviços de saúde sem 

aponta-lo ou discrimina-lo é um grande avanço para o rompimento do 

preconceito. Ao mesmo tempo precisamos entender também que dentro dos 

serviços de saúde existem diversidades voltadas para o religioso e as práticas 

familiares, mas esse aspecto não pode deixar ser influenciado nem atrapalhar 

o comprometimento da assistência surgindo então à primeira pergunta o 

enfermeiro pode negar atendimento ao se sentir constrangido por algum cliente 

LGBT? 

Os conselhos de enfermagem COREN no parecer 22 /2013 – CT afirma. 

(...) verifica-se a possibilidade da recusa ao 

atendimento, porém, desde que esta prática não ofereça 

segurança tanto para o paciente, quanto para a equipe de 

enfermagem. 

O Código de Ética do COREN esclarece, que a quebra de confiança, assim 

como a empatia profissional, paciente e necessária para um bom atendimento, 

não pode servir de motivação para a não prestação de cuidados pela equipe de 

enfermagem. Ao analisar então tais recomendações do Conselho de classe 

nenhum profissional pode se recusar a dar assistência de qualidade e imparcial 

ao cliente LGBT, partindo dessa conclusão então podemos começar a pontuar 

o papel da enfermagem nesse rompimento de preconceitos. 

 Primeiramente precisamos pontuar sobre a atenção básica de saúde 

sendo ela a porta de entrada inicial do paciente a equipe multiprofissional, onde 

o enfermeiro e portador de responsabilidade técnica de realizar ações de 

educação continuada para acolhida desse. Cabe desde o Agente Comunitário 

de Saúde (ACS), que faz o primeiro contato na casa do paciente e já pode 

solicitar ao enfermeiro da unidade a substituição do nome no prontuário para o 

nome social, para que a recepcionista reconheça o cliente ao fazer o primeiro 

contato dentro da unidade de saúde e saiba o nome social pelo qual queira ser 

chamado, para facilitar a promoção em saúde, que não é apenas evitar 

doenças e sim proporcionar a construção de uma cidadania respeitando a 

individualidade deste cliente, inclusive como o mesmo deseja ser tratado. 



    O enfermeiro deve realizar as ações junto à comunidade LGBT, desde o 

adolescente até mesmo o idoso LGBT oferecendo informações sobre as 

doenças sexualmente transmissíveis, prevenção de casos de câncer de 

próstata e o de colo de útero e assim como garantir os direitos reprodutivos 

integrais e a redução do índice de suicídio por depressão nesses clientes, 

dentro das unidades básicas de saúde. 

 Voltado para a atenção de urgência a esses clientes, 

reconhecemos também o papel do enfermeiro na garantia dos direitos, sendo 

que muitos dão entrada nas unidades de urgência e emergência vítima de 

agressões homofônicas e tentativas de suicídio e esses se encontram 

fragilizados precisando de uma equipe humanizada e especializada 

independente do quadro de consciência do indivíduo, encorajando a busca de 

seus direitos. 

 Portanto o maior papel da enfermagem para o público LGBT é a 

garantia de uma assistência digna e humanizada desde o setor básico de 

saúde até o de alta complexidade, respeitando as diferenças mesmo não 

aceitando, mas tornando-se fundamental para promoção de saúde integral, de 

qualidade humanizada e de cidadania. 

 

6. Resultados  

Ao realizar esta pesquisa integrativa possibilitou a percepção da rica 

fonte de publicações sobre o tema homossexualidade, assim como os 

contaminados com o vírus do HIV pelo mundo e o quanto o público LGBT tem 

tentado ser considerado normativos na sociedade contemporânea, visto que o 

termo sexualidade é fruto do novo século sendo que antes era considerada 

sodomia, porém pode-se notar a carência de artigos científicos ou planos de 

ações assistenciais a serem realizados pelos enfermeiros com a população 

LGBT, resultando no despreparo para o atendimento humanizado a esses 

clientes. 

 

 

 

 

 



7-Considerações Finais 

 

Considero que as políticas públicas de saúde são integrais para homens, 

mulheres e LGBT, pois biologicamente homossexualidade não é considerada 

patologia e sendo retirado o termo do código internacional de doença. 

 Os conselhos de classes da enfermagem nunca se posicionaram a 

respeito da humanização para tais clientes.  

Foram encontradas pequenas quantidades de artigos de enfermagem 

sobre a homossexualidade, talvez esse seja o grande problema da 

discriminação nos serviços de saúde visto que os profissionais têm pouco 

conhecimento a respeito do tema. Por isso consideramos que se faz 

necessário um plano assistencial de educação continuada para toda classe 

multiprofissional para realizarem um protocolo de desempenho no atendimento 

humanizado e livre de preconceitos. 

 E que este trabalho traga novas discussões sobre o tema, e que o 

mesmo não permaneça estagnado, buscando novos estudos e a construção de 

protocolos para atendimento desta população de forma humanizada. 
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