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     Sabe-se que apesar da criação de algumas políticas
públicas, no âmbito da saúde, voltadas para o público
LGBT, esse grupo ainda carece de uma maior visibilidade
social. A visibilidade na questão LGBT iniciou-se no ano de
1980 com a adoção de medidas as quais possibilitassem
enfrentar a epidemia do HIV/Aids, aliando-se aos
movimentos sociais vinculados à defesa dos 
direitos de grupos gays. Logo após, a 
Constituição de 1988 resguarda o direito
universal de todo cidadão à saúde, a 
qual inclua tratamentos adequados 
conforme a necessidade de cada um. 
No entanto, ao analisar alguns grupos 
de vulnerabilidade social, percebe-se a 
ineficácia da universalização 
constitucional.
     O Ministério da Saúde apresenta a 
Política Nacional de Saúde Integral de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (LGBT), instituída pela Portaria 
nº 2.836, de 1° de dezembro de 2011, e 
pactuada pela Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT), conforme Resolução n° 2 
do dia 6 de dezembro de 2011, que orienta o Plano
Operativo de Saúde Integral LGBT. 
Essa política é considerada, para muitos, um modelo 
norteador, pois sua execução requer planos estratégicos 
e metas sanitárias. 
     Pensando em algumas falhas na execução dessa 
Política Nacional de Saúde Integral, iniciamos um estudo 
epidemiológico o qual retrata desde a forma de
reconhecimento desse grupo até o despreparo da equipe
de saúde em executar as estratégias propostas, pois,
mesmo sendo um assunto pouco abordado na área de
epidemiologia, a falha do sistema de saúde com o
paciente do grupo LGBTQI+ é pertinente e deve ser
amplamente discutida, a fim de dar voz a essa minoria
atendendo suas necessidades.
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Orientação sexual e identidade degênero dos entrevistados

Dentre os participantes da pesquisa na categoria “Pacientes”, 44,4%
dos entrevistados são bissexuais, 18,5% são gays, 14,8% são
lésbicas, 7,4% são panssexuais, 7,4% são heterossexuais e 3,7% são
assexuais. Apenas um entrevistado preferiu não informar sua
orientação sexual. Quanto à identidade de gênero, 25,9% do total de
entrevistados são transgêneros, enquanto o restante (74,1%) é
cisgênero.

Orientação

sexual

Identidade de

gênero
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VOCÊ
SABIA?

Você sabe a diferença entre sexo biológico,
identidade de gênero e orientação sexual? 
 
O sexo biológico se relaciona aos seus órgãos
genitais ao nascer, sendo normalmente
classificado como masculino ou feminino. 
 
A identidade de gênero é sobre quem você é,
quem você se identifica. Muitas pessoas
possuem o gênero análogo ao sexo biológico
(pessoas com pênis que se definem como
homens ou pessoas com vagina que se definem
como mulheres), e essas pessoas são descritas
como cisgêneras. Caso o gênero não seja
correspondente ao sexo (pessoas com pênis que
se definem como mulheres ou pessoas com
vagina que se definem como homens ou pessoas
que não se identificam com nenhum dos gêneros,
por exemplo), essas pessoas são descritas
como transgêneras.  
 
A orientação sexual é por quem você se atrai,
por quem você sente desejo ou se apaixona. É
aqui que entram os termos gay, lésbica,
bissexual, panssexual, assexual, heterossexual,
entre outros. 
 
É importante que nós respeitemos a todos.
Ninguém escolhe o corpo em que nasce, quem é
ou por quem se apaixona, muito menos merece
ser discriminado por isso.

 

De acordo com a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Transsexuais e Travestis, todos os formulários, prontuários
e sistemas de informação em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)
deverão conter o quesito de orientação sexual/identidade de gênero,
permitindo que o paciente marque as seguintes alternativas: lésbica,
gay, bissexual, transsexual e travesti. 
Apesar de ser uma tentativa positiva de identificar e compreender as
necessidades dos pacientes LGBTQI+, é necessário atentar para o modo
como tal quesito foi estruturado, dando a entender que a
transsexualidade é apenas mais uma alternativa de orientação sexual,
e não o modo como o paciente identifica o próprio gênero. Isso ignora
o fato de que os pacientes trans têm suas próprias orientações sexuais,
podendo ser gays, bissexuais, lésbicas, panssexuais, heterossexuais ou
assexuais, por exemplo. 
Além disso, faltam opções dentro das próprias orientações sexuais.
Onde estão representados os pacientes assexuais? Ou os panssexuais?
Como esses dados serão avaliados pelo sistema de saúde? Seria
interessante cogitar a possibilidade de reformular essa questão nos
prontuários, deixando tal quesito aberto para o próprio paciente se
definir.
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Pergunta ao entrevistado: Você já deixou de buscar atendimentode saúde devido à sua orientaçãosexual ou à sua identidade de gênero?Se sim, por que motivo?

25% dos pacientes relataram já ter deixado de buscar atendimento
médico por questões relacionadas à sua orientação sexual/identidade
de gênero. Esses pacientes se queixaram principalmente de
constrangimento e medo de preconceito. Pacientes transsexuais
também relataram o desconforto em ser atendidos por profissionais
que não sabem como lidar com uma identidade de gênero diferente.
Algumas respostas dos entrevistados, justificando porque deixaram
de buscar atendimento médico foram as seguintes:

O tratamento no gênero oposto.

Por causa da identidade de gênero,

principalmente em ginecologia.

Preconceito quanto a sexualidade e

quantidade de parceiros.

É sempre frustrante ter sua identidade

de gênero desrespeitada e ter que lidar

com a falta de preparo dos

profissionais para lidar com a

diversidade.
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Tais respostas dos entrevistados
mostraram que ainda existe uma
grande discriminação em nossa
sociedade, apesar de algumas
políticas de inclusão adotadas nos
últimos anos. De acordo com as
respostas, foi possível perceber
que alguns profissionais de saúde
não estão preparados para lidar
com o gênero diferente do sexo
atribuído e as expressões “homens
trans” e “mulheres trans” ainda
não são bem compreendidas pelos
trabalhadores da saúde, como é 

possível identificar nas duas primeiras situações anteriormente
citadas. Outro preconceito arraigado em nossa sociedade, refere-se à
discriminação frente a quantidade de parceiros da população LGBTQI+,
pois os profissionais presumem que essa população sempre possui um
grande número de parceiros sexuais e como consequência seriam mais
propícios para contaminação por infecções sexualmente transmissíveis
(ISTs). Dessa forma, de acordo com a Portaria 1820 de 14/08/2009, que
versa sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, art 4º, item I,
ressalta-se que: 
 

I- identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir
em todo documento do usuário e usuária um campo para se
registrar o nome social, independente do registro civil sendo
assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser

identificado por número, nome ou código da doença ou
outras formas desrespeitosas ou preconceituosas.

Visto isso, é preciso enfatizar que o
reconhecimento da orientação sexual e
da identidade de gênero deve fazer
parte do protocolo normal de
atendimento em saúde, tornando-se
obrigatório nesse caso incluir os
campos “identidade de gênero”e
“orientação sexual”, além do campo
destinado ao sexo biológico nos
registros de triagem, fichas de
acompanhamento, anamnese, cartão de
vacinação, entre outros documentos.
Deve-se ainda solicitar a apresentação
do cartão SUS no atendimento público 
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com o nome social na situação em que o gênero do usuário (a) seja
distinto da identidade no RG. Além disso é preciso que se oriente o(a)
paciente sobre o direito de fazer o cartão com o nome social,
destacando-o em todos os documentos de serviço, quais sejam
cadastros, prontuários, receituário, exames o nome social. É preciso
ainda que os trabalhadores da saúde lembrem os pacientes sobre a
importância da auto-identificação, a fim de se obter um atendimento
individualizado e humanizado. Por motivos de preconceito, é
importante que os profissionais não conduzam de forma automática, o
usuário LGBTI+ apenas para a investigação de IST/HIV/AIDS, lembrando
que a saúde deve ser trabalhada de forma integral e problemas que
acometem essa população específica, também são constantes na
população como um todo. Soma-se a isso o outro lado da questão que
seria a não condução do atendimento baseado apenas em práticas da
vida heterossexual, ampliando o conhecimento sobre o contexto de
vida LGBT de forma holística.

Pergunta ao entrevistado: Você já recebeu alguma informaçãosobre saúde direcionada para suaorientação sexual ou identidade degênero?

70,4% dos pacientes LGBTQI+ da
entrevista nunca receberam 
orientações específicas para sua 
orientação sexual/identidade de 
gênero. Tal fato mostra a 
importância em relação ao 
tratamento desse assunto, já que 
a população em estudo necessita 
de cuidados específicos e o bom 
preparo dos trabalhadores da 
saúde é fundamental para 
superar os obstáculos 
presentes nessa questão.

Dessa forma, o tratamento relativo à população LGBTI+ deve ser
específico e destinado para cada um dos grupos específicos.
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Assim, é necessário que os profissionais 
de saúde, no caso de mulheres lésbicas, 
por exemplo, orientem sobre o 
câncer de mama e do colo de útero 
que são agravadas nessa 
população devido à baixa 
utilização dos serviços de saúde 
pelas mesmas. Além disso, é 
necessário que se oriente sobre 
fatores associados que conduzem 
ao adoecimento como “o uso 
abusivo de drogas ilícitas, tabaco, 
álcool e grande sofrimento 
psicológico”. Ademais, nesse grupo 
específico é muito comum a “ansiedade 
pelo medo e pela expectativa de rejeição advinda da homofobia”,
fatos esses agravantes do uso abusivo de drogas, refletindo no índice
elevado de doenças crônicas dessa população, o que deve ser
investigado e aconselhado de forma eficaz por profissionais de saúde. 

Outro fato agravante e que deve
ser orientado pelos
profissionais da saúde, associa-
se ao profundo
desconhecimento dessas
mulheres, relacionadas ao risco
das ISTs ao manterem relações
sexuais com outras mulheres.
Assim, é importante a
orientação para se utilizar
métodos contraceptivos
também nessa população. Tal
fato é comprovado ao se
observar doenças como HPV,
herpes genital e tricomoníase
em mulheres que nunca 

mantiveram relações heterossexuais. Em relação à homossexualidade
masculina, essa sempre esteve relacionada com a AIDS desde a década
de 80, por causa da ideia negativa sobre essa população. Porém, os
cuidados com esse grupo devem ser bem maiores do que isso. Além da
orientação em relação às ISTs, deve-se aconselhar sobre enfermidades
típicas da população masculina e que também acometem os
homossexuais como o câncer de próstata, por exemplo. Soma-se a isso
o fato do aspecto negativo que a sociedade apresenta sobre a
homossexualidade que pode ser sentido profundamente pelo
homossexual masculino e sendo responsável por desencadear 



“sentimentos de inferioridade em relação aos heterossexuais e
incapacidade de alcançar os objetivos que vão de encontro ao
preconceito”. Tudo isso acaba por desencadear uma baixa autoestima
gerada por esse preconceito internalizado, fato que sustenta a
importância de uma acompanhamento psicológico nesse sentido.
Portanto, a atenção à saúde do homossexual masculino deve-se ir além
das questões da AIDS e das ISTs, promovendo uma atenção integral a
essa população com o intuito de possibilitar uma equidade no
tratamento em saúde.

Já em relação aos transexuais, a
maioria dessa população procura
os serviços de saúde com o 
intuito de realizar a cirurgia de
transgenitalização. É visto 
então nesse grupo um fato 
bastante comum: a condição 
de um exacerbado sofrimento
psíquico, que surge por intermédio
de “tentativas de suicídio,
depressão, transtornos alimentares
e angústias das mais variadas
formas”, provocados não somente
pelo não pertencimento ao sexo
biológico, porém pelas condições de
vulnerabilidade social e preconceito
expresso na dificuldade de ingresso

ao mercado de trabalho e também com problemas burocráticos de
documentação. Soma-se a isso o fato de que a dificuldade de acesso a
um tratamento de readaptação corporal seguro, faz com que as
travestis fiquem suscetíveis ao uso indiscriminado de hormônios, fato
esse que deve ser de profunda atenção pelos profissionais de saúde no
sentido de orientar da melhor maneira essa população, bem como
enfatizar o risco da rede ilegal de pessoas que oferecem a esse grupo o
serviço de modificações corporais por meio de silicone industrial
(altamente arriscado) e que pode ser rejeitado pelo corpo. Um outro
fato de atenção e que deve ser enfatizado pelos profissionais de saúde
relaciona-se a prostituição, que seria a fonte de renda mais comum
entre os travestis. Dessa forma, a orientação para o uso constante de
métodos contraceptivos é fundamental para uma melhor condição de
vida desse grupo. Assim, é comum nesse segmento, a baixa
escolaridade, fato que dificulta, além do preconceito, a inserção dessa
população no mercado de trabalho.
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Pergunta ao entrevistado: Você já se sentiu constrangido, coagidoou vítima de alguma forma depreconceito relacionado à suaorientação sexual ou identidade degênero no contexto do atendimento emsaúde?

Dentre os pacientes entrevistados, 70,3% relataram já terem se
sentido constrangidos, coagidos ou vítimas de preconceito no
ambiente de saúde, sendo que destes, 36,8% declaram que isso
ocorre com frequência ou sempre que buscam o atendimento de
saúde. Dentre os pacientes que declararam sofrer preconceito sempre
ou com frequência, 71,4% são transsexuais.
 

Sim, uma vez/raramente.
44.4%

Não, nunca.
29.6%

Sim, com frequência/sempre.
25.9%
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Ao analisarmos os dados mais a fundo, percebemos que dentre os
pacientes transsexuais, apenas um paciente relatou nunca ter sofrido
preconceito no ambiente de saúde, totalizando em aterradores 85,7%
dos pacientes trans sendo vítimas de constrangimentos ou
preconceitos no âmbito da saúde. Isso evidencia que, mesmo dentro
do público LGBTQI+ existem diferenças quanto ao tratamento, com
pacientes cisgêneros sendo melhor aceitos e melhor atendidos do que
os transsexuais.
Fica evidente que, apesar das políticas públicas adotadas, o
preconceito com LGBTQI+ ainda existe e é considerável. 70,3% dos
entrevistados foram vítimas de preconceito, coação ou
constrangimento durante os atendimentos de saúde, um dado muito
alto e muito triste para a promoção de saúde e atenção integral
humanizada.



Pergunta ao entrevistado: Você identifica algum problema,deficiência ou necessidade no sistemade saúde para promover um melhoratendimento aos pacientes LGBTQI+ ?Se sim, qual?

85,2% dos entrevistados identificaram problemas, deficiências ou
necessidades no sistema de saúde para a promoção de um
atendimento mais abrangente e humanizado para o público LGBTQI+.
Os problemas mais frequentes relatados foram falta de informação
dos profissionais associada à falta de respeito no atendimento, o que
nos levantou um questionamento: 
 

Outra queixa frequente foi relativa ao
processo de doação de sangue, sendo
frequentemente impedidos de doar
unicamente pela orientação
sexual/identidade de gênero, mesmo
atendendo todos os requisitos necessários
para uma doação de sangue segura.
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Será que os profissionais não atendem
o paciente de maneira respeitosa por

falta de informação ou será que o
desrespeito leva os profissionais a não

desejarem se informar sobre o
movimento LGBTQI+?
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Os profissionais nunca estão

preparados para atender pessoas

transexuais, nunca sabem o que fazer.

Foco em saúde da população LGBT+

principalmente na prevenção de IST's

entre bissexuais e lésbicas.

Acho que principalmente informações

sobre a diversidade, as pessoas

precisam estar preparadas para nos

sentirmos atendidos com respeito.

Há que se preparar profissionais para

lidar com as diferentes sexualidades e

gêneros de maneira natural. Alguns

profissionais ficam notoriamente

incomodados ao receberem respostas

do público LGBTQ+ e isso inibe o

paciente de dizer ao profissional suas

queixas com medo do julgamento.

Impedimento de pacientes LGBTI de

doarem sangue; dificuldade no

tratamento hormonal e cirurgia de

redesignação sexual para pacientes

trans.
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Profissionais como enfermeiras,

técnicos de enfermagem, ou mesmo

médicos ainda carregam carga de

preconceito, principalmente quanto à

doação de sangue. Eu, particularmente,

não sou do grupo de risco, mas já fui

afastada por um mês da doação,

porque a médica disse que precisava

disso para saber se eu não contraí

alguma IST (sendo que eu já era

doadora e já se sabia que eu sou

saudável. Ela era nova e achou melhor

me impedir temporariamente). Meu

professor também enfrentou

problemas, por ser homossexual. Mas

ele é completamente apto para doar,

não possui nenhuma IST e ele sempre

se protege. Certos profissionais

precisam se informar melhor e não

deixar a opinião deles sobre os LGBTQI+

afetar o atendimento ou afetar

tentarmos ajudar a salvar a vida de

outra pessoa(sendo que nosso sangue,

provado por exames, é seguro).

Um problema muito grande está no

preconceito em relação a doação de

sangue, uma vez que pessoas que

relacionam-se com alguém do mesmo

sexo são impedidos de doar. Além

disso, orientações para a população

sobre como lidar com pessoas

transgênero são necessárias pois essas

pessoas sofrem muito na maioria das

vezes por causa da falta de informação

da família e amigos.
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Desconstrução da consciência da
população de que a parcela LGBTQI+ da
comunidade seja "errada, pecaminosa,
vergonhosa, estranha, não natural" ou

quaisquer outras palavras semelhantes.
Somos pessoas, que amam, sentem, e

querem apenas viver sem sofrer
desrespeito, abuso, maus tratos. O

momento de atendimento a sua é quando
o paciente expõe a sua vida para o

profissional, durante a anamnese, e se ele
não tiver confiança no profissional que o

atende, vai mentir sobre a sua sexualidade
e vida, prejudicando o raciocínio clínico e

impossibilitando um auxílio melhor para si
mesmo.

Nunca participei de alguma ação de
educação em saúde voltada para a
temática da prevenção de doenças

sexualmente transmissíveis tendo como
foco a população LGBT. As orientações são
gerais, as mesmas que são repassadas para
toda a população, desconsiderando todas

as mazelas e particularidades que gays,
lésbicas possuem, levando em conta

aspectos tão robustos como o preconceito.
A questão da doação de sangue é outro

ponto importante, não me sinto seguro e
nunca doei sangue pois já soube por meio

de colegas da área da saúde, que há a
prática de impedir que o indivíduo doe
pelo simples fato de ser gay, mesmo

estando dentro do período de segurança
sem ter realizado atividade. Soube de

casos, inclusive no estado de Goiás, onde o
sangue era descartado, após a coleta, sem
passar por triagem, só pelo fato do doador

ser homossexual.
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De acordo com as respostas da pesquisa 
realizada entre os profissionais de saúde, 
chegamos aos seguintes dados, três 
entrevistados sendo dois médicos e uma 
psicóloga. Diante das informações relatadas 
por esses profissionais, concluímos que há 
grandes desafios a serem transpostos para 
que a população LGBTQI+ tenha de fato uma 
abordagem especializada no atendimento. 
Todos os entrevistados afirmaram que 
tiveram poucas ou não tiveram informação 
sobre como abordar pacientes LGBTQI+ na sua 
prática profissional/técnica. A partir disso 
podemos inferir que o ensino nas universidades 
da área da saúde para o atendimento especializado para essa
população encontra-se precário e prejudicial, visto que é de grande
importância saber quais orientações específicas em saúde devem ser
repassadas a esses pacientes para uma eficiência no tratamento.
Além disso, não houve, em grande parte desses profissionais, o
cuidado do autoconhecimento para a um atendimento mais
humanizado a essa população. Todavia, um ponto favorável é que
todos os entrevistados possuem o cuidado em realizar o
atendimento de acordo com o nome social do indivíduo. Dentre as
principais dificuldades e particularidades ao atendimento a essa
população destaca-se o cuidado transsexual feminino pós cirurgia de
mudança de sexo, o que permite identificar uma falha ou na
formação ou na prática adotada pelo profissional. Portanto,
podemos inferir que diante desses questionários, a forma como é
realizada a abordagem do profissional de saúde com esse grupo
reflete muito em como essa população é percebida pela sociedade de
forma geral, trazendo mais malefícios além de menos diretos a eles.
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Na essência somos iguais, nas diferenças
nos respeitamos. - Santo Agostinho


