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RESUMO 

 

Objetivo: Capacitar os futuros enfermeiros a lidarem com situações de 

homofobia. Método: realização de pesquisa documental com abordagem 

quantitativa e qualitativa. Resultados: a falta de informação que os futuros 

enfermeiros tem durante o percurso da graduação. Conclusão: O enfermeiro 

necessita eo longo de sua graduação, obter informações acerca dos 

homossexuais para evitar homofobia e discriminação em ambiente de trabalho. 

Palavras-chaves: Educação. Homofobia. Políticas Públicas. Saúde. Violência. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To enable future nurses to deal with situations of homophobia. 

Method: realization of documentary research with quantitative and qualitative 

approach. Results: the lack of information that future nurses have during the 

course of graduation. Conclusion: The nurse needs and throughout his 

graduation, to obtain information about homosexuals to avoid homophobia and 

discrimination in the workplace. 
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INTRODUÇÃO 

 

Podemos definir a homossexualidade como uma característica de quem 

sente atração física, emocional e espiritual por outras pessoas do mesmo sexo. 

Um dos paradigmas mais estabelecidos em nossa sociedade contemporânea, é a 

de que a homossexualidade seria uma escolha individual. Sousa Filho (2009) 

enfatiza que a homossexualidade é vista algumas vezes como opção, ao passo 

que a heterossexualidade é observada como algo natural. Essa concepção 

uniformizada no pensamento do senso comum cria um ambiente favorável ao 

sofrimento psíquico para aqueles considerados “deslocados” da ordem natural 

das coisas. 

Segundo Mandu (2004 apud BRASIL, 2008) a assistência do enfermeiro 

na consulta saúde do homossexual deve ser de modo integral, ou seja, deve 

contemplar os aspectos biológicos, sociais, subjetivos e de comunicação 

pertinente, sabendo lidar com a vulnerabilidade e problemas relacionados ao 

paciente. Acerca desta problemática, este projeto se justifica por propor um 

workshop que visa auxiliar e capacitar os acadêmicos do curso de enfermagem a 

agir adequadamente em situações de violência e homofobia durante o 

atendimento prestado aos homossexuais.  

 

OBJETIVO 
 

Capacitar os acadêmicos de enfermagem da FAP a atender os 

homossexuais, e conscientizar os mesmos sobre a importância dessa ação 

educativa, demonstrando assim que se pode reduzir a violência e trazer a 

equidade no atendimento ao público homossexual. 

 

MÉTODO 

 

Este trabalho teve como metodologia a realização de pesquisa 

documental com abordagem quantitativa e qualitativa, fazendo uso da rede de 

computadores como ferramenta de acesso a busca nas bases de dados da 

Scielo, BVS, Google acadêmico, além de livros e revistas. Foi criado um 



workshop acerca da prevenção que a equipe de enfermagem deve conhecer e 

empregar em seu dia a dia com os homossexuais. E por fim foi realizado um 

questionário, o qual teve análise dos dados, quanto aos resultados que o 

workshop apresentou. 

Foi realizada uma pesquisa na Faculdade de Apucarana (FAP), sobre 

uma Proposta de Intervenção Educativa com os acadêmicos de uma IES, com 

foco na prevenção da violência no atendimento dos homossexuais. Foram 

adotados critérios para inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa sendo 

eles: Critério de inclusão, acadêmicos do curso de enfermagem (Resolução nº 

466, de 12 de dezembro de 2012); Critério de exclusão, acadêmicos de outros 

cursos, dados que não foram preenchidos corretamente no questionário 

(Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012). 

 

RESULTADOS 

 

O workshop foi apresentado em 2 dias, sendo o primeiro no dia 23 de 

agosto, contanto com a presença de 73 participantes e o segundo no dia 30 de 

agosto com 27 participantes. Após cada apresentação do workshop os 

participantes, foram entregues aos mesmos, os termos de participação 

juntamente com um questionário de 12 questões e uma pergunta aberta. Para 

que levassem para um ambiente cômodo, respondessem e entregassem no dia 

seguindo. 

No andamento do workshop foi possível observar a falta de interesse de 

muitos participantes, o que ficou evidente com a recusa da entrega das perguntas 

abertas. Com isso, para a análise dos dados, serão observados os 97 

questionários objetivos e as 65 respostas abertas. 

Ao final da análise dos dados das perguntas objetivas, foi possível 

observar que não avia grande preocupação nos futuros enfermeiros quanto ao 

atendimento humanizado para os pacientes homossexuais. Um ponto que pode 

justificar essa falta de preocupação é o fato de que a maioria são mulheres 

heterossexuais, as quais provavelmente nunca sentiram discriminação no 

atendimento por sua orientação sexual. 

Contudo, também foi percebido que após o workshop, ou seja, após 



aberto o dialogo acerca do atendimento do homossexual, os futuros enfermeiros 

pensaram a respeito, indicando que é de extrema importância atuações como 

esta do workshop, apresentações de mais informações acerca das necessidades 

deste público homossexual, etc. 

Também foi possível perceber que existe nesta população pesquisada um 

pequeno, mas não insignificante, número de pessoas que não aceitam a 

homossexualidade como algo normal, acreditam que é uma doença que pode ser 

curada, e consequentemente ferem os direitos humanos e legais dos 

homossexuais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Foi possível perceber a grande falta de informação que os futuros 

enfermeiros tem durante o percurso da graduação. Informações estas que 

poderiam ser dispostas não apenas pelo curso, mas também em mídias públicas, 

ou até mesmo pela educação pública, a qual fecha os olhos para a discriminação 

e mortes que vem ocorrendo pelo país. 

Como proposta de formação, é evidente que haja no plano de ensino da 

universidade uma disciplina, que trabalhe o atendimento humanizado para as 

minorias sociais, com vista que o público homossexual e bissexual sejam o foco. 

Nesta disciplina seriam estudados os hábitos frequentes destes indivíduos que 

fogem a regra da heteronormativa, como lavagens intestinais, sexo sem 

penetração entre outros. Não apenas ênfase à doenças sexualmente 

transmissíveis, mas também as doenças que vão além, como depressão, 

tentativas de suicídio, formas de se proteger de agressões, etc. 
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