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SUS e LGBTfobia

▪ Roteiro 

▪ Quem é a população LGBT?

▪ Definição de LGBTfobia.

▪ LGBTfobia institucional e o SUS.

▪ Sugestões de condutas antiLGBTfóbicas.



LGBT 

Lésbicas    Gays    Bissexuais Travestis  e Transexuais.  

Sexo  Identidade de 
Gênero   Orientação 

Sexual   
Prática 
Sexual   



LGBT 

✓Sexo Biológico:

Conjunto de informações cromossômicas, órgãos
genitais, produção hormonal, capacidades reprodutivas
e características fisiológicas secundárias que distinguem
“machos” e “fêmeas”. Há também pessoas que nascem
com uma combinação diferente destes fatores, e que
podem apresentar características de ambos os sexos.

Essas pessoas são chamadas de Intersexos.



▪ Distinguir a dimensão biológica da dimensão social.

▪ Relação de Poder.

▪ Embora a biologia divida a espécie humana entre machos e
fêmeas, a maneira de ser homem e de ser mulher é expressa
por questões sociais.

▪ Assim, homens e mulheres são produtos da realidade social e
não decorrência direta da anatomia de seus corpos.

▪ Papel de Gênero/Normas de gênero - É o comportamento,
posição social culturalmente determinado e historicamente
circunscrito, esperado para homens e mulheres.

GÊNERO



É a percepção íntima que uma pessoa tem de si
como sendo do gênero masculino, feminino ou de
alguma combinação dos dois, independente do sexo
biológico.

A identidade traduz o entendimento que a pessoa
tem sobre ela mesma, como ela se descreve e deseja
ser reconhecida. É uma experiência íntima.

IDENTIDADE DE GÊNERO! 



Cisgênero:
Pessoa cuja identidade de gênero 
coincide com o gênero designado em 
seu nascimento a partir do sexo 
biológico. 

Transgênero/transexual: 
Pessoas que se identificam com um 
gênero diferente daquele que lhe foi 
designado a partir de sua genitália em 
seu nascimento. 

Homem cisgênero
Mulher cisgênera

Homem transexual/transgênero
Mulher transexual/transgênera

IDENTIDADE DE GÊNERO! 







Pessoa que nasce com sexo masculino e tem identidade de gênero feminina,
assumindo papéis de gênero diferentes daqueles impostos pela sociedade. É
também uma identidade de gênero, mas em uma categoria que foge ao
padrão de homem e mulher.

Identificam-se como travestis e reivindicam a legitimidade de sua
identidade para além dos parâmetros binários do masculino ou do feminino.

TRAVESTI



É a atração afetiva e/ou sexual que uma pessoa manifesta em relação à
outra, para quem se direciona, involuntariamente, o seu desejo. Existem
três tipos majoritários de orientação sexual:

▪ Heterossexual
▪ Homossexual (Gays e Lésbicas)
▪ Bissexual
▪ Assexual

ORIENTAÇÃO SEXUAL



Gay : é o termo utilizado para designar pessoas que se identificam como
homens e se relacionam sexual e afetivamente com outros homens.

Lésbica: é o termo utilizado para designar pessoas que se identificam
como mulheres e se relacionam sexual e afetivamente com outras
mulheres.

ORIENTAÇÃO SEXUAL





Prática 
Sexual
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Para algumas populações as diferenças equivalem a desigualdades: acesso, risco, 
exposição entre outros.

▪ Desigualdades podem ser sociais: renda, escolaridade, raça/etnia, gênero, 
orientação sexual e identidade de gênero. 

▪ As orientações sexuais não heterossexuais e as identidades trans conferem maior 
risco de adoecimento e morte. 

▪ Efeitos diretos: saúde mental, violência.

▪ Efeitos indiretos:  na família, escola, rede de sociabilidade, serviços de saúde, 
mercado de trabalho, criminalização e etc. 

ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO SÃO DETERMINANTES SOCIAIS EM 
SAÚDE.



DSS E INTERSECCIONALIDADE  



LGBTFOBIA COMO DETERMINANTE SOCIAL EM SAÚDE 

✓ ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO.

Heterossexuais 

Cisgêneras

CIS HETERONORMATIVIDADE: presunção da cisgeneridade e da 
hterossexualidade como mais natural, normal, correta, desejável.

CIS HETEROSSEXUALIDADE COMPULSÓRIA 

Não- heterossexuais 

Transexuais/Travestis 
X

Discriminação
Preconceito 
Violências
Violação de direitos 
Exclusão social 

LGBTfobia





SUS X LGBTfobia

Determinantes sociais 
em saúde 

Normas do sistema e 
práticas dos 
profissionais 

LGBTfobia institucional



SUS  E LGBTFOBIA 

A Política tem sua marca no reconhecimento de que a

discriminação por orientação sexual e por identidade de

gênero incide na determinação social da saúde, no processo

de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e

do estigma social a que está exposta a população de lésbicas,

gays, bissexuais, travestis e transexuais.

Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,

Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) instituída pela Portaria

nº 2.836 de 1º de dezembro de 2011.



POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DE LÉSBICAS, GAYS, 
BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS 

OBJETIVO GERAL

Promover a saúde integral de lésbicas, gays,

bissexuais, travestis e transexuais, eliminando a

discriminação e o preconceito institucional, bem

como contribuindo para a redução das desigualdades e

a consolidação do SUS como sistema universal,

integral e equitativo.



➢ Saúde Mental: ideação e tentativa de suicídio.

Há um conjunto robusto de evidências de evidências de maiores taxas de suicídio e ideação suicida
entre LGBTs do que entre não LGBTs.

- Nos Estados Unidos, os jovens homossexuais (de ambos os sexos) representam um terço de todos
os suicídios juvenis (enquanto os homossexuais constituem, no máximo, 5 ou 6% da população)
(Remafedi, 1994; Savin-Williams, 1996).

- No Brasil diversos estudos mostram que os não heterossexuais têm mais chances de pensarem e
tentarem suicídio, comparativamente aos heterossexuais, pessoas LGBT referem mais vivência de
violência, maior uso de droga associado a história de violência e maior índice de sofrimento
psiquíco (Teixeira-filho, Rondini, 2012; Albuquerque, G.A. et al, 2018).

LGBTFOBIA E ADOECIMENTO:



▪ LGBTfobia e adoecimento:

➢ Violência.

SUS  E LGBTFOBIA 



LGBTFOBIA E ADOECIMENTO: VIOLÊNCIA



LGBTFOBIA E ADOECIMENTO: VIOLÊNCIA



LGBTFOBIA E ADOECIMENTO: HIV E OUTROS ISTs



LGBTFOBIA E ADOECIMENTO: HIV E OUTROS ISTs



• Em todo o país, a proporção de pessoas que se enquadram na categoria de exposição homossexual para a
infecção pelo HIV passou de 32,0% em 2007 para 53,4% em 2017 (BRASIL, 2017c).

• Entre o grupo de 15 a 29 anos a prevalência de HIV nessa população passou de 12,1% em 2009 para 18,4% em
2016 (KERR et al., 2017).

• No Brasil, o Projeto Transcender aponta prevalência de HIV de 31,2% entre travestis e mulheres transexuais do
Rio de Janeiro e baixada fluminense (GRINSZTEJN et al., 2017). Já o Projeto Muriel relata uma prevalência de
26% de HIV entre pessoas trans da cidade de São Paulo (VERAS et al., 2015).

• Mulheres transexuais apresentaram probabilidade de infecção pelo HIV 49 vezes maior que a população geral 
(REDTRASEX, 2013).

LGBTFOBIA E ADOECIMENTO: HIV E OUTROS ISTs



SUS  E LGBTFOBIA INSTITUCIONAL 

SUS X LGBTfobia

Determinantes sociais 
em saúde 

Normas do sistema e 
práticas dos 
profissionais 

LGBTfobia institucional



▪ Trata-se da institucionalização do preconceito e da discriminação contra LGBTs por meio

de normas impostas pelo Estado. Manifesta-se também em comportamentos e práticas

discriminatórias cotidianas no atendimento a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e

transexuais, em instituições estatais e privadas. Um dos principais exemplos é a

criminalização da homossexualidade em alguns países, a exclusão de cônjuges de

aposentadorias e pensões, entre outros.

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL:



Acesso 
Assistência não 

qualificada 

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL NO SUS



DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO 
X 

ACESSO À SAÚDE



ACESSO 

- 1) Experiências de discriminação no atendimento (BARBOSA; FACHINE, 2009);

- 2) Dificuldades na abordagem de orientações não-heterossexuais e identidades transgêneras: 
hostilização ou receberem um tratamento inadequado (BARBOSA; FACHINE, 2009);

- 3) Desconforto com a utilização de determinados instrumentos durante a consulta (UFRGS, 
2018); 

- 4) Falta de informação e conhecimento dos profissionais (UFRGS, 2018). 



Ação baseada em crenças e valores que produz negação de direitos,
omissão de cuidados e constrangimentos, além de diversas formas
de violência verbais, morais, institucionais e até físicas.

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL



▪ Invisibilização, negação e/ou exclusão da orientação sexual e da
identidade de gênero .

▪ Em todas as ações: atendimento, registros em prontuários, ações
educativas, ações de educação permanente, dados de saúde,
planejamento, financiamento;

▪ Outubro Rosa/Novembro Azul que considera apenas pessoas
cisgêneras e heterossexuais.

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL



- Caso 01: Adolescente, sexo masculino, 15 anos, estudante, reside com a mãe e 
irmãos e chega a USF com queixa de dor de cabeça frequente;

- Caso 02:  Adolescente, sexo masculino, 15 anos, gay, solteiro, estudante, católico, 
reside com a mãe e irmãos e chega a USF com queixa de dor de cabeça frequente;

- Caso 03: Adolescente, 15 anos, negro, homem cisgênero, gay, solteiro, afirma que 
ainda não iniciou a vida sexual, estudante, reside com a mãe e irmãos e chega a 
USF com queixa de dor de cabeça frequente.

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL



▪ Questionar a identidade de gênero e/ou orientação sexual quando LGBT.

Caso 01:  Jovem, 17 a, afirma que é heterossexual em consulta.

▪ Há algum questionamento?

Caso 02: Jovem, 17 a, afirma que é lésbica em consulta.

▪ Tem certeza? 

▪ Não será só uma fase? 

▪ Já se relacionou com homens?  

▪ Teve algum decepção? Vou encaminhar para a psicóloga. 

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL



➢ Não reconhecer e/ou negligenciar a LGBTfobia como geradora de 
vulnerabilidades em saúde. 

- Desconfiança e menosprezo; 

- Considerar queixas de discriminação e preconceitos menores; 

- Ex: bullying na escola, relações familiares, dificuldade de relacionamentos. 

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL



➢ Não respeitar a identidade de gênero de pessoas trans (transexuais, 
transgêneros, travestis). 

- Em todas as ações “generificadas”: banheiros, datas temáticas, enfermarias e 
etc. 

- Respeito e uso do nome social em todos os formulários. 

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL



NOME SOCIAL

• PORTARIA Nº 1.820, DE 13 DE AGOSTO DE 2009

• Parágrafo único. 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,
garantindo-lhe:

• I – identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir, em
todo documento do usuário e usuária, um campo para se registrar o
nome social, independentemente 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;



•Art. 1º – Fica estabelecido o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de

gênero de pessoas travestis ou transexuais no âmbito da Administração Pública Estadual

direta, autárquica e fundacional

•Art. 3º – Os registros dos sistemas de informação, de cadastros, de serviços, de fichas,

de formulários, de prontuários e congêneres deverão conter o campo “nome social” em

destaque, acompanhado do nome civil, que será utilizado apenas para fins

administrativos internos

DECRETO ESTADUAL Nº 17.523 DE 23 DE MARÇO DE 2017



▪ Dispõe aos órgãos da administração pública municipal e da iniciativa privada que

observem e respeitem o nome social de travestis e transexuais e dá outras providências

▪ Art. 1º No atendimento às pessoas travestis e transexuais pelos órgãos da Administração

Pública Municipal Direta e Indireta, deverá ser observado o seu nome social

▪ Parágrafo Único - Nos cadastros gerais, o nome social deverá vir acompanhado, entre

parêntese, do nome civil das pessoas travestis e transexuais

LEI Nº 7859/2010 DE 25 DE MAIO DE 2010



Informa que o preenchimento do campo “Nome

Social/ Apelido” e a impressão do Cartão Nacional de

Saúde – CNS somente com o nome social, já pode ser

realizado desde julho/2013

Os campos Nome e Sexo serão omitidos, sendo

impressos apenas os dados de Nome Social/ Apelido,

Data de Nascimento, Número do CNS e Código de

Barras

NOTA TÉCNICA 18/2014



➢ Reforçar estigmas e/ou estereotipar as pessoas LGBTs. 

▪ “Todo gays é promíscuo”;

▪ “Mulher que gosta de mulher é falta de homem”; 

▪ Perguntas por curiosidade: órgãos genitais, cirurgias e nomes de registro 
das pessoas travestis e transexuais; 

▪ Tratar de forma festiva ou com termos de menosprezo.

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL



➢ Pressupor a orientação sexual a partir de estereótipos ou modelos 
sociais definidos de gênero. 

▪ Gays efeminados;

▪ Lésbicas masculinizadas. 

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL



➢ Visão reducionista de demandas e necessidades. 

- Demandas resumidas a:

- HIV para homens gays;

- Modificações corporais para pessoas transexuais e travestis; 

- Mulher lésbicas: invisibilidades. 

SAÚDE INTEGRAL 

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL



➢ Saúde da família: visão exclusiva de família heterossexual.

▪ Pessoas transexuais: esterilização simbólica;

▪ Planejamento sexual e reprodutivo para pessoas LGBTs. 

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL





✓ LGBTfobia institucional

➢ Patologização de identidades trans e das 
homossexualidades. 

- Homossexualismo X Homossexualidade (Retirada do CID-10 
homossexualismo em 1990).

- Diagnóstico médico da transexualidade (Mudança no CID-11, retirada 
do capítulo de doenças mentais e agora consta como incongruência 
de gênero, dentro do capítulo de condições relativas à saúde sexual).  



➢ Desconhecimento das demandas e necessidades 
específicas da população. 

▪ Currículos dos cursos;

▪ Programas de educação permanente;

▪ Negação da responsabilidade; 

▪ Instrumentalização do próprio profissional. 

LGBTFOBIA INSTITUCIONAL



GUIA DE CONDUTAS



▪ Tratar a pessoa de acordo com o gênero que ela se identifica: “Como você quer eu te chame?”

▪ Tratar mulheres transexuais e travestis no feminino e homens transexuais no masculino;

▪ Respeitar o uso do NOME SOCIAL e a livre utilização de banheiros para travestis e transexuais;

▪ Nunca presumir a orientação sexual de alguém baseado em estereótipos; 

▪ Não deduzir que todos são heterossexuais e/ou cisgêneros;

▪ Não considerar apenas as práticas sexuais heterossexuais nas orientações e ações em saúde;

CONDUTAS 



▪ Atentar para julgamentos baseados em crenças religiosas e valores individuais;

▪ Não fazer perguntas por curiosidade ou controle: faça apenas as que são necessárias para o 
cuidado prestado;

▪ Incluir os dados de orientação sexual e identidade de gênero nas anamneses, prontuários e 
formulários;

▪ Considerar a existência de famílias homoafetivas;

▪ Incluir a população LGBT de modo transversal nas atividades educativas e demais ações do serviço; 

CONDUTAS 



▪ Incluir cartazes, panfletos, folders que indiquem o acolhimento à população LGBT naquele 
serviço;

▪ Notificar suspeita de violência motivada por LGBTfobia;

▪ Preencher corretamente os sistemas de informação que possuem campos para orientação 
sexual e identidade de gênero, em especial as fichas de notificação de violências do SINAN e do 
SISAB/e-SUS AB; 

▪ Procurar conhecer a rede de serviços destinados a população LGBT;

CONDUTAS 



FICHA CADASTRO INDIVIDUAL – E-SUS



FICHA CADASTRO INDIVIDUAL – E-SUS



FICHA CADASTRO INDIVIDUAL – E-SUS
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