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1. RESUMO  

A sexualidade humana é formada por uma múltipla combinação de fatores 

biológicos, psicológicos e sociais e é basicamente composta por três 

elementos: sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero. 

Chamamos de Diversidade Sexual as infinitas formas de vivência e expressão 

da sexualidade e da identidade de gênero. (SÃO PAULO, 2017). A sigla 

internacionalmente utilizada para se referir aos cidadãos e cidadãs Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Mulheres Transexuais e Homens Trans é a LGBT. 

A sigla também é utilizada como nome de um movimento que luta pelos direitos 

dos homossexuais e, principalmente, contra a homofobia. Infelizmente, 

o movimento LGBT ainda é carregado de preconceito e conotações pejorativas, 

principalmente por núcleos mais conversadores da sociedade e religiosos. Na 

lei Nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990 da Constituição Federal de 1988, 

consta que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação a saúde”, porém mesmo sendo lei a 

realidade que temos hoje é a falta de acesso da população LGBT dentro do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e a dificuldade de acesso das suas 

necessidades de saúde e de assistência social a serem atendidas. (BRASIL, 

1988); (NUNES, 2017). O objetivo deste trabalho é discorrer sobre o papel do 

enfermeiro relacionado ao acesso, políticas, diretrizes, desafios e o 

acolhimento relacionado à população LGBT. A metodologia trata-se de uma 

revisão de literatura e uma revisão bibliográfica de artigos científicos, livros, 

documentos do Ministério da Saúde, com a finalidade de analisar os principais 

pontos da atuação do enfermeiro no Sistema Único de Saúde da População 

LGBT. A busca foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com os 

seguintes Descritores em Ciências da Saúde (Decs): População LGBT, SUS, 

Políticas. Os critérios para inclusão foram textos completos, nacionais 

publicados nos últimos oito anos (2010 a 2018), que respondessem aos 

objetivos do estudo e a questão norteadora. Foram excluídos os artigos 

internacionais, teses e dissertações. (GIL, 2010). 

 

 



 

2. INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, a homossexualidade é muitas vezes pensada como 

opção, não como escolha do indivíduo, ao passo que a heterossexualidade é 

analisada como algo inato e natural. Desestabilizar tais ideias exige um desafio 

capaz de romper com a cultura heteronormativa, à qual se dá a prerrogativa de 

estabelecer o rótulo do que é ‘’certo’’ e do que é ‘’errado’’ na exteriorização da 

sexualidade. Em 30 anos, os movimentos da população LGBTT concentraram-

se no combate à discriminação e ao preconceito, especialmente da homofobia, 

bem como à prevenção da incidência do vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) e da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) tanto na comunidade 

gay quanto na população em geral. (SANTOS, et al 2015). 

Apesar de todos os conflitos, vários direitos já foram garantidos, em 2011 

nasce a Política Nacional de Saúde LGBT que vem para reforçar os princípios 

do SUS, Universalidade, Equidade e Integralidade da atenção à saúde, só que 

agora diretamente voltado para a necessidade da população LGBT, em 2013 

depois de ampliar o debate do processo transexualizador no Brasil foi lançada 

a Portaria MS nº 2.803 que redefine e amplia o processo transexualizador no 

Sistema Único de Saúde. (NUNES, 2017). 

Portanto o desafio para o Brasil, que possui uma cultura enraizada em 

conservadorismo que se soma a recentes avanços do fundamentalismo 

religioso em espaços democráticos, que deslegitimam as pautas da população 

LGBT, colocando em risco o princípio da laicidade do Estado. (POPADIUK, 

OLIVEIRA, SIGNORELLI, 2017). 

 

3. OBJETIVOS  

Discorrer sobre o papel do enfermeiro relacionado ao acesso, políticas, 

diretrizes, desafios e o acolhimento relacionado à população LGBT. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão de literatura e uma revisão bibliográfica de artigos 

científicos, livros, documentos do Ministério da Saúde, com a finalidade de 

analisar os principais pontos da atuação do enfermeiro no Sistema Único de 

Saúde da População LGBT. A busca foi realizada na Biblioteca Virtual de 



Saúde (BVS) e periódicos na internet (LILACS, MEDLINE, SciELO), com os 

seguintes Descritores em Ciências da Saúde (Decs): População LGBT, SUS, 

Políticas. Os critérios para inclusão foram textos completos, nacionais 

publicados nos últimos dezoito anos (2000 a 2018), que respondessem aos 

objetivos do estudo e a questão norteadora. Foram excluídos os artigos 

internacionais, teses e dissertações. (GIL, 2010). 

 

5. RESUTADOS / DISCUSSÃO 

Optou-se pela análise das de artigos, de modo que fosse possível atender aos 

objetivos do estudo, sendo selecionados 143 artigos com período de 

publicação a partir do ano de 2012 e, outros que preencheram a necessidade 

da revisão, sendo utilizados 32 artigos, 1 livro, 2 manuais do Ministério da 

Saúde, 1 cartilhas do SUS.  Em seguida, os dados foram acessados, salvos e 

impressos para leitura e seleção dos aspectos que contemplassem o objetivo 

do estudo.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E SISTEMAS DE SAÚDE 

 
O direito à saúde no Brasil é fruto da luta do Movimento da Reforma Sanitária e 

está garantido na Constituição de 1988. Neste, a saúde é entendida de 

maneira ampliada. Nessa concepção, saúde é decorrente do acesso das 

pessoas e coletividades aos bens e serviços públicos oferecidos pelas políticas 

sociais universais. A Saúde, a Previdência e a Assistência Social representam 

o compromisso e a responsabilidade do Estado com o bem-estar da população. 

(BRASIL, 1988, art. 194). 

Segunda lei Nº 8.080/90 – CF: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, porém mesmo 

sendo lei, a realidade é a falta de acesso da população LGBTT dentro do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e a dificuldade das suas demandas de saúde e 

sociais serem atendidas. (BRASIL, 1988); (NUNES, 2017). 

Na perspectiva de difundir os direitos das pessoas e das populações em 

relação à saúde, o Ministério da Saúde publicou a Carta dos Direitos dos 



Usuários da Saúde, que explicita os direitos e deveres dos usuários contidos 

na legislação do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa ferramenta, que buscou 

contemplar as especificidades dos diversos grupos sociais, está disponível a 

toda a população e possibilita a discussão qualificada em torno do direito à 

saúde. (BRASIL, 2006). 

O compromisso do Ministério da Saúde com a redução das desigualdades 

constitui uma das bases do Programa Mais Saúde – Direito de Todos. Tem 

como marca o reconhecimento dos efeitos da discriminação e da exclusão no 

processo de saúde-doença da população LGBT. Suas diretrizes e seus 

objetivos estão, portanto, voltados para mudanças na determinação social da 

saúde, com vistas à redução das desigualdades relacionadas à saúde destes 

grupos sociais. (BRASIL, 2008). 

Ademais, em que pese não termos uma legislação unificadora e definidora da 

política LGBTT, apoiamos esses direitos nos termos do Art. 5° e 196, da CF; na 

Lei 8.080/90; no Decreto 7.508/11; e Portaria 2.836/11 Ministério da Saúde, 

além das Conferencias Nacional de Saúde, que orientam sobre a identidade de 

gênero LGBTT. (BRASIL, 2011). A população de lésbicas, gays, bissexuais, 

Travestis e Transexuais (LGBTT), é vulnerável quanto ao atendimento de seus 

direitos humanos, incluindo o acesso aos serviços públicos de saúde. A partir 

da alta necessidade de formação dos agentes da saúde no tema LGBTT, assim 

como da elaboração de ações voltadas para as demandas específicas dessa 

população, é nossa intenção contribuir para a reflexão sobre alguns dos fatores 

que podem interferir de maneira substancial no processo de saúde da 

população LGBT. (BRASIL,2018) 

Cuidar da saúde e assim atenuar a vulnerabilidade ao adoecer tem se tornado 

cada vez mais importante na sociedade contemporânea, assim, os programas 

ou atividades de promoção da saúde tendem a concentrar-se em componentes 

educativos que relacionam os riscos comportamentais passíveis de mudanças. 

Os desafios para a promoção da saúde junto à população, sem dúvida, são 

múltiplos ao levar em consideração os fatores que as colocam em situação de 

risco nos diferentes níveis no contexto da vida, incluindo desde o 

microssistema familiar até o macro sistema social, cultural, político e 

econômico. 



A promoção da saúde procura melhorar a qualidade de vida por meio de 

políticas públicas, que são voltadas principalmente para a educação em saúde. 

As ações educativas sobre as IST'S orientam, retiram dúvidas e conscientizam 

o público alvo para práticas seguras. Certamente é preciso aprofundar a 

investigação sobre o fato de que o preconceito com a comunidade LGBT é 

mais acentuado. Foi pensando nesse preconceito que o ministério da saúde 

elaborou a política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais e travestis, que foi publicada em 2013 e tem por objetivo geral 

promover a saúde integral a essa população eliminando a discriminação e o 

preconceito institucional contribuindo para a redução das desigualdades e a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) como universal, integral e 

equitativo. 

Segundo a OMS, anualmente 450 milhões de casos de doenças sexualmente 

transmissíveis são diagnosticados. Isso se relaciona com a falta de uso de 

meios de proteção nas relações sexuais. Com o desenvolvimento de métodos 

contraceptivos e a cura para determinadas IST’s, a sociedade deixou de se 

preocupar tanto com essas doenças, perdendo um pouco as práticas seguras. 

(Brasil, 2010). Os micro-organismos causadores das IST’s transmitem 

principalmente pela troca de sangue ou fluídos corporais (cerca de 85% dos 

casos) durante o intercurso, incluindo sexo vaginal, anal e oral. Portanto a 

melhor maneira de evita-los é com o uso do preservativo, considerado o meio 

de proteção mais eficaz contra IST’s (Brasil, 2010). Existem inúmeras dessas 

doenças que podem afetar a todos, dentre as que mais afetam a população 

LGBT está a gonorreia. A qual é uma doença infecciosa do trato urogenital, 

bacteriana, transmitida quase que exclusivamente por contato sexual ou 

perinatal. Acomete primariamente as membranas mucosas do trato genital 

inferior e menos frequentemente aquelas do reto, orofaringe e conjuntiva. 

Trata-se de afecção de manifestações clínicas pleomórficas, variando desde a 

ausência total de sintomas até a ocorrência de salpingite aguda, uma das 

causas mais comuns de infertilidade feminina no mundo. 

(MICROBIOLOGIA,2008). A sífilis é causada por uma bactéria chamada 

Treponema pallidum, gênero Treponema, da família dos Treponemataceae. O 

T. pallidum tem forma de espiral, não possui membrana celular e é protegido 

por um envelope externo com três camadas ricas em moléculas de ácido N-



acetil murâmico e N-acetil glucosamina. Apresenta flagelos que se iniciam na 

extremidade distal da bactéria e encontram-se junto à camada externa ao longo 

do eixo longitudinal.  Move-se por rotação do corpo em volta desses filamentos. 

(MICROBIOLOGIA,2008). A HIV é uma das IST’s mais comuns e a mais 

agressiva por atacar diretamente o sistema imunológico do indivíduo 

deteriorando o completamente o organismo. (BRASIL, 2000). 

A depressão é um problema de saúde pública. Estima-se que cerca de 30% da 

população mundial sofra de depressão. Quimicamente, a depressão é causada 

por um defeito nos neurotransmissores responsáveis pela produção de 

hormônios como a serotonina e endorfina, que dão a sensação de conforto, 

prazer e bem estar. Quando existe algum problema nesses 

neurotransmissores, a pessoa começa a apresentar sintomas como desânimo, 

tristeza, autoflagelamento, perda do interesse sexual, falta de energia para 

atividades simples. Na depressão acontece uma diminuição na quantidade de 

neurotransmissores liberados, mas a bomba de recaptação e a enzima 

continuam trabalhando normalmente. Então um neurônio receptor captura 

menos neurotransmissor e o sistema nervoso funciona com menos 

neurotransmissores do que normalmente seria preciso. Para o tratamento da 

depressão são rotineiramente usados antidepressivos, que têm por objetivo 

inibir a recaptação dos neurotransmissores e manter um nível elevado dos 

mesmos na fenda sináptica. Havendo isso todo o humor se reestrutura e logo o 

doente se sente melhor (BRASIL, 2005). 

Homofobia no Brasil ainda é um problema presente e constante, havendo 

estatísticas compiladas por diversos artigos, sites como ONU, e que sugerem 

que o Brasil é o país com a maior quantidade de registros de crimes 

homofóbicos do mundo, seguido pelo México e pelos Estados Unidos. De 

acordo com o GGB, um homossexual é morto a cada 28 horas no país por 

conta da homofobia (assassinatos e suicídios) e cerca de 70% dos casos dos 

assassinatos de pessoas LGBT ficam impunes. Segundo um estudo feito pela 

Universidade de São Paulo em 2014, sete em cada dez homossexuais 

brasileiros já sofreram algum tipo de agressão, seja física ou verbal. O país 

teve 650 assassinatos homofóbicos ou transfóbicos em 2012 e 2013 e desde 

2008 concentra quase metade do total de homicídios de transexuais do mundo, 



de acordo com o relatório da organização europeia Transgender Europe. 

(NUNES, 2014).  

Atualmente, mais de 75 países criminalizam os homossexuais e transexuais, 

privando-os de direitos fundamentais, como o atendimento médico. Segundo os 

dados por regiões, a prevalência de infecções de HIV entre homossexuais na 

África Subsaariana oscila entre 6% e 31%, enquanto na Ásia os homossexuais 

apresentam 18 vezes mais probabilidades de contrair o HIV do que a 

população heterossexual. Na América Latina, cerca da metade das 

contaminações por HIV acontecem entre gays. As recomendações do relatório 

são dirigidas a políticos, profissionais de saúde e aos homossexuais e 

transexuais, com o objetivo de fomentar a prevenção por meio da camisinha. 

(PAGNI 2016)  

A Resolução 1955/2010 publicada no Diário Oficial da União, no dia 3 setembro 

de 2010. Normatização do Conselho Federal de Medicina em vigor também 

abandona a expressão experimental para autorizar a cirurgia de 

transgenitalização do tipo neocolpovulvoplastia e/ou procedimentos 

complementares sobre gônadas e caracteres sexuais secundários como 

tratamento dos casos de transexualismo e a título experimental o procedimento 

de neofaloplastia. (NEPOMUCENO, 2011). 

A cirurgia de redesignação sexual ou de transgenitalização consiste nos 

procedimentos cirúrgicos denominados neocolpovulvoplastia e neofaloplastia. 

Permitindo a mudança do aparelho sexual importando apenas em alterações 

estéticas e não genéticas. A neocolpovulvoplastia é a mudança da genitália 

masculina para feminina; consiste, basicamente, em duas etapas: na primeira, 

o pênis é amputado e são retirados os testículos do paciente e, em seguida, 

faz-se uma cavidade vaginal; a segunda etapa é marcada pela reconstituição 

plástica, com a pele do escroto são formados os lábios vaginais. A operação 

inversa, ou seja, a transformação do aparelho feminino para masculino se 

denomina neofaloplastia, mas ela está autorizada pela mencionada Resolução, 

ainda a título experimental, tendo em vista as dificuldades técnicas ainda 

presentes para a obtenção de bom resultado, tanto no aspecto estético quanto 

funcional destas. (NEPOMUCENO, 2011). 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por tudo isso é necessário criar uma cultura de cuidado amplo a população 

LGBTT, desde o processo de formação desses futuros profissionais da área da 

saúde, com pesquisas que possam conhecer mais a realidade dessa 

população e suas demandas, conteúdos trabalhados em aula com professores 

dispostos a levar processos de humanização junto com os conteúdos que 

possam trazer a empatia dentro da sala de aula. Profissionais que estejam 

dispostos a se despir de seus preconceitos para um melhor atendimento 

humanizado, que facilite o acesso e a permanência de lésbicas, gays, 

bissexuais, travesti e transexuais dentro do SUS, que trabalhem a educação 

continuada para ter melhor conhecimento das demandas desse e dos demais 

públicos atendidos. Profissionais que concedem autonomia a seus usuários por 

mais direitos, que trabalhem o controle social dentro das suas unidades para 

instigar uma participação social maior dessa comunidade que tem seu lugar 

negado em todos os espaços sociais. 
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