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RESUMO 

 
 
O presente trabalho teve como proposta estabelecer relações entre o acadêmico de 
enfermagem e o atendimento aos homossexuais, mostrando que um atendimento 
humanizado pode fazer toda a diferença na abordagem do paciente. Dentre os 
objetivos podemos ressaltar: capacitar os futuros profissionais enfermeiros a lidarem 
com situações de violência e homofobia no atendimento aos homossexuais, 
conscientizar os acadêmicos do curso de enfermagem que a devida orientação à 
equipe de trabalho pode reduzir a violência e trazer a equidade ao atendimento. Para 
tal fim foram aprofundados os conhecimentos sobre o atendimento aos homossexuais 
e foi construído um workshop com foco na elaboração de um plano de ação 
informativa no qual foi possível orientar a equipe a humanizar e atender com respeito 
os pacientes independentemente de sua sexualidade, e para que o entendimento do 
conteúdo ou tema proposto seja obtido pelos docentes e discentes. Por meio desse 
trabalho, espera-se que os diversos profissionais se sensibilizem e compreendam 
como o enfermeiro pode contribuir com atendimento humanizado aos homossexuais 
evitando a institucionalização da violência. 

 
Palavras-chaves: Educação. Homofobia. Políticas Públicas. Saúde. Violência. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was to establish relationships between the nursing academic 
and the care of homosexuals, showing that a humanized care can make all the 
difference in the approach of the patient. Among the objectives we can highlight: to 
enable future nursing professionals to deal with situations of violence and homophobia 
in the care of homosexuals, to make the nursing students aware that proper orientation 
to the work team can reduce violence and bring equity to care. To this end, the 
knowledge about homosexual care was deepened and a workshop was set up to focus 
on the elaboration of an informative action plan in which it was possible to guide the 
team to humanize and respect patients regardless of their sexuality and to the 
understanding of the proposed content or theme is obtained by the teachers and 
students. Through this work, it is expected that the various professionals become 
aware of and understand how the nurse can contribute with humanized care to 
homosexuals avoiding the institutionalization of violence. 
 
Keywords: Education. Homophobia. Public Policies. Health. Violence. 
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1  INTRODUÇÃO 

 
De acordo com Spencer (1996) a palavra “homossexualidade” apareceu pela 

primeira vez em um panfleto escrito pelo médico húngaro Benkert em 1869. Anterior 

a este fato, a sociedade utilizava outros termos para distinguir o relacionamento entre 

pessoas de mesmo sexo, tais como sodomia, amor masculino, inversão, entre outros.  

Spencer (1996) aponta que em algumas etnias o relacionamento sexual entre 

pessoas do mesmo sexo era algo comum, sendo praticado e aceito como necessário.  

Com o advento das religiões monoteístas a prática homossexual tornou-se 

motivo de condenação na medida em que a mesma não estaria de acordo com o 

propósito estabelecido por Deus para a criação. Assim, a homossexualidade tornou-

se alvo de críticas em razão de paradigmas estabelecidos pela sociedade, em sua 

maioria de estrutura patriarcal. 

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. 

A estruturação de uma concepção heteronormativa de sexualidade é o 

fundamento para a criação de paradigmas que permitem a prerrogativa de se 

estabelecer o rótulo do que é “certo" e do que é “errado” na exteriorização da 

sexualidade.  

 
Dir-me-ão que, se há tanta gente, atualmente, a afirmar essa 
repressão, é porque ela é historicamente evidente. E que se falam com 
uma tal profusão e há tanto tempo, é porque essa repressão está 
profundamente firmada, possui raízes e razões sólidas, pesa sobre o 
sexo de maneira tão rigorosa, que uma única denúncia não seria 
capaz de liberar-nos; o trabalho só pode ser longo. E tanto mais longo, 
sem dúvida, quanto o que é próprio do poder — e, ainda mais, de um 
poder como esse que funciona em nossa sociedade — é ser 
repressivo e reprimir com particular atenção as energias inúteis, a 
intensidade dos prazeres e as condutas irregulares. É de se esperar, 
portanto, que os efeitos de liberação a respeito desse poder repressivo 
demorem a se manifestar; o fato de falar-se do sexo livremente e 
aceitá-lo em sua realidade é tão estranho à linguagem direta de toda 
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uma história, hoje milenar e, além disso, é tão hostil aos mecanismos 
intrínsecos do poder, que isto não pode senão marcar passo por muito 
tempo antes de realizar a contento a sua tarefa. (FOUCAULT, 1988, 
p.14). 

 

No início do século XX, a psicanálise considerou a homossexualidade como 

doença, tanto que era tratada por “homossexualismo” estando ligada a ideia de 

patologia. Em 1975, foi inserido na Classificação Internacional das Doenças – CID, 

como sendo um transtorno sexual. Em 1985, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

informou que o “homossexualismo” deixava de ser uma doença, passando a ser um 

desajuste comportamental. Mas foi em 1995, que o homossexualismo deixou de ser 

considerado um distúrbio psicossocial e consequentemente deixou de constar no CID, 

sendo substituído o sufixo “ismo” elo sufixo “dade”, que passou a significar “modo de 

ser”. (RIOS, 2003).   

No Brasil, um dos primeiros movimentos organizados de que se tem registro 

na luta contra o preconceito em relação aos homossexuais foi o Grupo de Afirmação 

Homossexual (Somos – SP), que teve sua primeira participação social em 1979 (FRY; 

MAC, 1985).  

Em 2004 foi lançado pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação e pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) o 

programa Brasil sem Homofobia, de combate à violência e à discriminação contra 

GLTB e de promoção da cidadania homossexual (BRASIL, 2004). Posteriormente, o 

governo federal firmou o Decreto de 4 de junho de 2010, instituindo o dia 17 de maio 

como Dia Nacional de Combate à Homofobia. (BRASIL, 2010). 

No reconhecimento das lutas pelos direitos e pela aceitação no atendimento 

ao público LGBTT ao que se diz respeito especificamente ao processo saúde-doença, 

destacam-se as propostas das 12ª e 13ª conferências nacionais de saúde, realizadas 

respectivamente em 2003 e 2007, que trouxeram à pauta questões relativas aos 

direitos da população LGBTT, ao apresentar a orientação sexual e a identidade de 

gênero como temas de análise da determinação social da saúde. Cabe ainda ressaltar 

a introdução, pelo Ministério da Saúde, do processo transexualizador no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 2013). 

O Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, onde o objetivo seria promover a saúde 

integral dessas minorias sexuais, eliminando a discriminação e o preconceito 
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institucional, bem como contribuindo com a redução da violência e as desigualdades 

na assistência ao paciente. (BRASIL, 2004). 

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

saúde do homossexual deve ser de modo integral, ou seja, deve contemplar os 

aspectos biológicos, sociais, subjetivos e de comunicação pertinente, sabendo, o 

profissional, lidar com a vulnerabilidade e problemas relacionados ao paciente. 

Sendo a educação em saúde, uma das ferramentas mais utilizadas para a 

mudança da qualidade de vida do ser humano, é importante que o enfermeiro durante 

os cuidados e as orientações, preste uma atenção integral e humanizada, pautado 

nas políticas públicas, principalmente na política LGBT, por trabalhar especificamente 

esse público. O objetivo sempre será o de promover a saúde integral e eliminar a 

discriminação e o preconceito, contribuindo dessa forma com a redução da violência 

no atendimento. (MATOSO, 2014). 

Acerca de toda esta 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.  

Considerando ser o Sistema Único de Saúde (SUS) um processo social em 

construção, sendo que os profissionais de saúde são importantes sujeitos desse 

processo, destaca-se o papel da educação permanente como um dos mais relevantes 

instrumentos para a garantia da humanização. (COTTA, et al., 2013). 

De um modo geral propõe-se a ajudar os acadêmicos a lidarem com questões 

de gênero e de diversidade sexual, assim fazendo com que os mesmos se 

conscientizem e realizem uma ação educativa sobre o atendimento aos 

homossexuais. Contribuindo assim com a redução da violência e equidade no 

atendimento do público homossexual.  

O profissional enfermeiro deve exercitar o hábito de refletir sobre sua prática 

cotidiana, com o objetivo de estimular a curiosidade científica, buscando novos 

conhecimentos e promovendo a sua criatividade. (SILVA et al, 2003). 

A proposta desse trabalho foi de conscientizar os acadêmicos em atender com 

respeito e dignidade os homossexuais com foco na humanização da assistência e no 

aumento do grau de responsabilidade na produção de saúde e das mudanças na 

cultura da atenção aos pacientes e gestão dos processos de trabalho. (BORGES; 

MEYER, 2008). 
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Quanto aos índices sobre os dados de violência contra homossexuais no 

Brasil, temos que: 

Em 2011 a Secretaria de Direitos Humanos divulgou o primeiro 
Relatório Sobre Violência Homofóbica no Brasil. O documento diz que 
entre janeiro e dezembro de 2011, foram denunciadas 6.809 violações 
aos direitos humanos contra a população LGBT, envolvendo 1.713 
vítimas e 2.275 suspeitos. Na época a média de violações diárias no 
período foi de 18,6.  A maioria dos agressores (61,9%) eram 
conhecidos da vítima. O perfil das vítimas é de 34% do gênero 
masculino, 34,5% do gênero feminino, 10,6% travestis, 2,1% de 
transexuais e 18,9% não informado. A maioria das denúncias (41,9%) 
foi feitas ao Disque 100 pela própria vítima. (BRASIL, 2013). 

 

E em 2012, o segundo o relatório apresentado pela Secretaria de Direitos 

Humanos (SDH) acerca da Violência Homofóbica no Brasil: “em um ano, o Poder 

Público Federal registrou aumento de 166,09% de denúncias e 46,6% de violações 

contra o público LGBT, envolvendo 1.713 vítimas e 2.275 suspeitos”. (BRASIL, 2013). 

Pensar o motivo desse aumento no tocante a violência contra homossexuais 

torna fundamental uma análise especificada sobre o tema. 

Diante ao exposto elenca-se o seguinte questionamento: Quais as ações de 

enfermagem frente a violência ao atendimento dos homossexuais? Esse 

questionamento justifica a proposta de Intervenção Educativa com os acadêmicos de 

uma IES, com foco na prevenção da violência no atendimento dos homossexuais. 

Para o referencial teórico foram abordados os temas que envolvem a temática 

do trabalho. Inicialmente foi caracterizada a violência, apontando pensamentos e 

pesquisas de autores como: Soares(2016), Minayo (1994), Palma e Levandowski 

(2008), Robert Muchembled (2012) e Michel Foucault (1998). Em um segundo 

momento foi afunilado o tema da violência para a violência simbólica, sendo 

conceituado por Misse (2008), Dantas e Abreu (2016) e Bourdieu (1998). 

Posteriormente foi apresentado os conceitos de homofobia, esta, sendo classificada 

como violência simbólica e apontar como a homofobia é um reflexo de uma sociedade 

heteronormativa foram apresentados os autores Borrillo (2009) e Neto (2018). Para 

apontar como o Brasil é um pais homofóbico foram observados dados da Secretaria 

dos Direitos Humanos (BRASIL, 2013). 

O referencial teórico também abordou o tema enfermagem e homofobia 

cotando, Pereira (2013), Natarelli et al (2015) e Alves(2016). Para afirmar que os 

homossexuais tem os mesmos direitos legalmente que qualquer outro brasileiro, foi 

observada a Declaração Universal dos Diretos Humanos (2018), Rosa (2015) e a 
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Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Chegando ao final do referência, foi 

caracterizado o que é alteridade, sendo esta apresentada por: Todorov (1982) e Costa 

(2013), para que o enfermeiro entenda como trabalhar com os homossexuais 

embasados na alteridade. 

A pesquisa em foco teve um caráter 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. O método utilizado nesta pesquisa foi um workshop, aplicada aos 

acadêmicos do curso de Enfermagem da Faculdade de Apucarana (FAP), seguido de 

aplicação de questionário estruturado para medir os impactos da formação.  

2  OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 

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.  

 
2.2 Objetivos Específicos 

 Contribuir para formação acadêmica do profissional enfermeiro;  

 Demonstrar que o enfermeiro tem papel fundamental nessa temática;  

 Capacitar os acadêmicos no atendimento ao público homossexual;  

 Reduzir a violência no atendimento dos homossexuais;  

 Criar um plano de ação pedagógico para o atendimento a esse público. 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1 O que é violência 

 
De acordo com Soares (2016), a palavra violentia é oriunda do século XIII, 

derivada do latim vis, designando a “força” ou o “vigor”, e seu uso pode definir uma 

relação de força, submissão e constrangimento a outrem, se expressando de forma 

material ou imaterial. 

Minayo (1994) destaca que a violência é um dos eternos problemas das 

relações humanas. Não se conhece nenhuma sociedade onde a violência não tenha 

estado presente. A autora supracitada também afirma que no final do século XX, foi 

praticamente unânime a ideia de que a violência não faz parte da natureza humana e 

não tem raízes biológicas. A violência advém de um complexo e dinâmico fenômeno 

biopsicossocial, sendo seu espaço de criação e desenvolvimento a vida em 

sociedade.  

Muitas vezes a violência se confunde com a agressividade. Na psicanálise, a 

violência é vista na constituição do laço social, e a agressividade está na construção 

eu, na ordem humana e libidinal. Existe a agressividade em todo ser humano, mas ela 

pode ser recalcada, não precisa ser atuada, pois o humano conta com o recurso da 

palavra, da mediação simbólica, podendo um indivíduo não praticar agressividade e 

chegar a atos violentos. (PALMA; LEVANDOWSKI, 2008). 

A violência faz parte da história e por fim da própria condição humana, ela 

aparece de forma peculiar em sociedades específicas, trazendo para o debate público 

questões fundamentais, em formas particulares, e questões sociais, vivenciadas 

individualmente. (MINAYO, 1994). 

Robert Muchembled (2012) afirmou que a violência consiste em um elemento 

intrínseco à própria existência humana, entendendo que todos os seres vivos são 

movidos por comportamentos predatórios e instintivos de defesa, quando são 

ameaçados. Neste sentido, o uso da violência seria de autopreservação, muitas vezes 

a preservação individual, sendo uma resposta ao medo, à frustração, à inveja, 

vingança ou perda de esperança. 

Michel Foucault (1998) apontou que o poder está intricadamente ligado à 

violência, pois ambos não são apenas repressores, mas também criadores de 

verdades e de saberes, são onipresentes no sujeito.  
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Foucault (1998) defendeu que não há uma teoria geral do poder, pois o poder 

não é natural do homem, mas sim uma prática social constituída historicamente, e, 

portanto, capaz de ser reformulada e resinificada. Pois o poder não existe de fato, são 

suas práticas e relações de poder que existem na sociedade, sendo assim Foucaut 

nivela o poder com a violência.  

De acordo com Michel Foucault (1998), a violência nasce na dinâmica dos 

jogos de poder, se mostrando aos indivíduos como algo natural em sociedade. Os 

sujeitos se envolvem cada vez mais em lições expostas nas mais variadas mídias, 

poderes que precisam alcançar e deter, mesmo que estes adentrem em caminhos 

ilícitos ou lícitos, formais ou informais. Estes atos ampliam a gravidade de dramas 

sociais como a exclusão social, a segregação urbana, a pobreza e a vulnerabilidade 

social. 

Atualmente a violência aparece naturalizada na própria sociedade civil. 

Quando os atos violentos não são mais “exceções”, mas manifestações práticas do 

cotidiano dos indivíduos, há um processo de normalização da ação violenta. Assim, 

ocorre, muitas vezes, de uma atitude violenta ser despercebida, ou não, pelo ator 

protagonista do ato, ferindo outro indivíduo, menosprezando-o para impor seu poder 

mesmo que inconscientemente. (DANTAS; ABREU, 2016). 

 

3.2 Violência simbólica 

 
Misse (2008) afirma que é preciso cautela ao tratar o termo violência, pois 

assim como o poder, pode ter várias facetas e diferentes formas de ocorrer, com isso 

ele aponta que é preferível o termo “violências”. 

Acerca das violências que foi discorrido anteriormente, Bourdieu (1998) afirma 

que um dos tipos de violência comum dentro de uma instituição de ensino é a violência 

simbólica, a qual, ocorre no meio educacional quando o aluno que não se enquadra 

nos padrões impostos pela instituição educacional é excluído, ou seja, deixado às 

margens do grupo, até que este fique desestimulado e posteriormente deixe 

completamente o meio. 

Para Bourdieu (1998) violência simbólica, é uma forma de coação firmada no 

reconhecimento de uma imposição determinada, podendo ser: econômica, social ou 

simbólica. Ou seja, a violência simbólica nasce na criação contínua de crenças no 

processo de socialização, que leva a pessoa a buscar um posicionamento social, esta 
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tenta seguir os padrões e costumes do discurso proferido por seus líderes. Caso o 

indivíduo não consiga conquistar o que o discurso decreta, o mesmo sofrerá 

inicialmente violência simbólica. 

A homofobia é uma forma de violência simbólica, pois manifesta-se através 

de um poder que não se nomeia que dissimula as relações de força, assumindo-se 

como conivente e autoritário, ou seja, a classe que domina é aquela que econômica 

ou politicamente impõe sua cultura aos dominados. (DANTAS; ABREU, 2016). 

 

3.3 O que é homofobia 

 

De acordo com Borrillo (2009), a homofobia é o ato de hostilidade para com 

os homossexuais. O termo foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos, em 

1971, porém entrou nos dicionários europeus em 1990. O termo “homofobia” designa 

dois aspectos: rejeição aos homossexuais e rejeição não ao indivíduo homossexual, 

mas à homossexualidade como fenômeno psicológico e social, ou seja, tolerar ou até 

mesmo simpatizar com o grupo estigmatizado, considerando, no entanto, inaceitável 

qualquer política de igualdade que o beneficie (como, por exemplo, o direito ao 

casamento ou à adoção). 

Embora possa parecer que a homofobia é apenas a rejeição, ela não o é, pois 

assim como os racismos e tantos outros tipos de discriminação o indivíduo qualifica o 

outro como contrário, inferior ou anormal. E dependendo do discurso do líder que for 

portador do poder, esta pessoa discriminada pode ser vista até como não humana. 

(BORRILLO, 2009). 

A homofobia é um fenômeno complexo e pode ser até mesmo sutil em 

algumas ocasiões. Porém, para os sensíveis a esta forma de discriminação é possível 

percebê-la em: piadas vulgares que ridicularizam o indivíduo; termos conotativos, 

olhares desprezíveis, entre outras formas. Contudo também é bastante observada 

quando toma formas mais brutais, como assédios, agressões verbais, chegando 

inclusive à exterminação. (BORRILLO, 2009). 

 

3.4 Homofobia como violência simbólica 

 
Retomando os conceitos de violências e violência simbólica, é possível 

perceber que a homofobia é um exemplo deste tipo de violência, pois constitui uma 
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ameaça aos valores democráticos de compreensão e respeito pelo outro, promove a 

desigualdade entre as pessoas de acordo com seus desejos e favorece a hostilidade 

ao outro. 

A Homofobia além de ser uma violência contra os homossexuais é também 

uma agressão ao direito e a democracia, pois, a violência e a discriminação de 

homossexuais ocorrem frequentemente diante de uma população indiferente e 

insensível ao problema. (BORRILLO, 2009). 

Borrillo (2009) afirma que diariamente há informação de inúmeros gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais vivendo com medo de sofrer agressões 

por causa de sua orientação sexual.  

“Cada insulto proferido lembra a todos da existência de uma ordem 
sexual vigente e sua hierarquia. A primeira tarefa pedagógica seria, 
então, questionar essa ordem heterossexista e tornar evidente que a 
hierarquia de sexualidades é tão insustentável quanto a de raças ou 
de sexos.” (BORRILLO, 2009, P. 43). 

 

Acerca da citação anterior, é possível apontar que a primeira tarefa do 

enfermeiro para promover a democracia e um atendimento mais humano é tomar 

como conhecimento que a hierarquia de sexualidades é tão insustentável quanto a de 

raças.  

Há em nossa sociedade uma naturalização da heterossexualidade, pois “A 

simples suposição da heterossexualidade constitui, por si só, uma violência simbólica” 

(BORRILLO, 2009, p. 44). Um exemplo é quando “um médico que se dirige a um 

paciente do sexo masculino falando de sua companheira como se a 

heterossexualidade fosse óbvia e a única alternativa possível” (BORRILLO, 2009, p 

45). Este modo de agir é homofóbico pelo fato de impor ao paciente que não existe 

hipótese que ele tenha um companheiro, pois a companheira é mais “natural”, 

abstendo o paciente de seu direito humano. 

 

3.5 Machismo: origem da violência contra homossexuais e mulheres 

 

De acordo com Neto (2018), a construção histórica da ideologia de 

superioridade do homem com relação à mulher observa-se desde as civilizações 

Gregas, onde a mulher era vista como uma criatura sub-humana, submissa ao 

homem, sendo assim diminuída moralmente e socialmente, e não detinha os mesmos 

direitos.  
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Na Idade Média a mulher, ainda como objeto de pais ou maridos, tinha como 

funções servir e gerar filhos (as das classes dominantes, as que pertenciam às classes 

menos favorecidas, tinham que trabalhar fora e serem escravas dentro de seus lares). 

(NETO, 2018). 

Na Idade Moderna, as revoluções liberais trouxeram diversos avanços sociais 

pautados nos ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, os lemas da Revolução 

Francesa.  Muitas mulheres rebelaram-se contra injustiças relacionadas a um 

tratamento desigual aos homens o que culminou na conquista de alguns direitos. 

(NETO, 2018). 

Segundo Neto (2018) para conhecer o modelo da modernidade é preciso 

antes compreender o modelo clássico da diferença sexual. Num primeiro momento, 

como foi citada anteriormente, a diferença sexual era focada no masculino, onde de 

modo hierárquico o homem era visto como o sexo único, como provedor do lar, como 

o patriarca. No final do século XIX e início do século XX iniciaria um discurso sobre 

essa diferença sexual. (NETO, 2018).  

As mudanças nas relações de trabalho, o trabalho feminino e as guerras 

promoveram uma revolução nas configurações familiares tradicionais, uma vez que 

as mulheres assumiram papeis de liderança e participação no provimento do lar. No 

entanto, essas mudanças não significaram alterações profundas nas relações de 

submissão entre homens e mulheres passando, estas últimas, a sofrerem diversos 

tipos de violência.  

Na contemporaneidade o tratamento que despreza as mulheres e as 

considera como seres inferiores é tido como violência, assim como cita Neto (2018): 

“A violência contra a mulher é qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera 

pública como na esfera privada”.  

Mesmo com direitos legais garantidos ás mulheres, a sociedade machista e 

patriarcal cria homens que considera a mulher um ser inferior que sempre deve 

obediência, procurando passar uma imagem social na qual muitos homens assumem 

sua masculinidade e virilidade de forma violenta. (NETO, 2018). 

Atualmente vivenciamos um período no qual muitas pessoas expressam suas 

crenças e opiniões de forma agressiva e dominadora, chegando ao ponto de negar o 

valor e a importância do outro, para afirmar a existência do seu próprio valor, pois este 

ser desprovido de maturidade emocional e de alteridade agrega consigo um complexo 
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de vários sentimentos juntos como raiva, inveja, posse, baixa-autoestima e a 

insegurança. (NETO, 2018). 

 
3.6 Homofobia como reflexo de uma sociedade heteronormativa 

 

Em nossa sociedade machista patriarcal, o homem é ensinado a ser “homem”, 

pelos indivíduos que o cercam, e também é ensinado a ele que o oposto a ele é a 

“mulher”, criando meios de separação e discriminação já desde os primeiros anos de 

vida de ambos na medida em que incitam os mesmos a relacionar comportamentos 

propriamente masculinos e femininos. (NETO, 2018). 

Quando estes indivíduos descobrem o universo de seu oposto e, por ventura, 

apresentem comportamentos próximos do outro (por exemplo um garoto que 

experimenta situações frágeis ou que ocorrem apenas no universo feminino) os 

mesmos são apontados como um seres inferiores ou que apresentam 

comportamentos adoecidos. Mesmo que as leis estejam a favor das diferenças 

apontando que todos os humanos são iguais. (NETO, 2018). 

Para Neto (2018) qualquer tipo de violência é provinda de um determinado 

contexto histórico, social e cultural. O ato violento é sempre antecedido de condutas 

discriminatórias, as quais são praticadas com fundamento em julgamentos 

preconceituosos.  

Em nossa sociedade e a partir de uma cultura historicamente construída, a 

homossexualidade representa alterações no “curso natural das coisas”, um 

impedimento ao relacionamento verdadeiro entre homens e mulheres, um 

comportamento “degenerado” a ser combatido, muitas vezes, com o uso da força. 

(NETO, 2018). 

 

3.7 Homofobia no Brasil 

 
Segundo estudo realizado pela Secretaria dos Direitos Humanos (BRASIL, 

2013), em 2012, foram registradas pelo poder público 3.084 denúncias de 9.982, 

violações relacionadas à população LGBT, ou seja 30%, envolvendo 4.851 vítimas e 

4.784 suspeitos.  

Em relação a 2011 houve um aumento de 166,09% de denúncias e 46,6% de 

violações, quando foram notificadas 1.159 denúncias de 6.809 violações, de direitos 
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humanos contra LGBTs, envolvendo 1.713 vítimas e 2.275 suspeitos. Como 

demonstra a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Registros de denúncias 

Ano Denúncias Denúncias 

contra LGBTs 

Vitimas 

LGBTs 

Agressores/ 

Suspeitos 

2011 6809 1159 1.713 2.275 

2012 9.982,00 
 

3.084 
 

4.851 4.784 

Fonte: Brasil, 2013, adaptado pelo autor. 

 

Apesar da subnotificação, os números apontam um grave quadro de violência 

homofóbica no Brasil: no ano de 2012, foram reportadas 27,34 violações de direitos 

humanos de caráter homofóbico por dia. A cada dia, durante o ano de 2012, entre 13 

e 29 pessoas foram vítimas de violência homofóbica reportada no País. 

Entre as vítimas das denúncias, em que pese os altos índices de 

desconhecimento sobre a identidade de gênero das mesmas, 60,44% foram 

identificadas como gays, 37,59% como lésbicas, 1,47% como travestis e 0,49% como 

transexuais, assim como aponta o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Identidade de gênero das vítimas 

 

Fonte: Brasil, 2013, adaptado pelo autor. 
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Em 2012, os dados mostram que 58,9% das vítimas conheciam o agressor e 

que o local mais frequente de agressão é a casa (38,6%), seguido da rua (30,8%). 

Diante de um cenário violento e manifestações públicas, algumas atitudes 

estão sendo tomadas em relação a políticas públicas voltadas às questões de gênero 

e diversidade sexual, como por exemplo, a criação do programa de combate à 

homofobia do governo federal denominado “Brasil Sem Homofobia” – BSH (BRASIL, 

2004). Este projeto busca combater o preconceito, a discriminação e a violência 

dirigida à população LGBT no país. 

 

3.8 Enfermagem e Homofobia 

 

De acordo com Pereira (2013), a população LGBT, historicamente, sofre 

preconceito e perseguição por vários motivos. Dentre aspectos culturais e midiáticos, 

na área da saúde um dos grandes apontamentos pelo preconceito é a decorrência do 

estigma da AIDS, o qual afasta ainda mais os indivíduos dos ambientes de cuidados 

por considerar as profissionais de saúde como reprodutoras de discursos e práticas 

homofóbicas. 

Segundo a UNAIDS (2007, p.25, apud PEREIRA, 2013, p.10), “os indicadores 

atuais sugerem que, no âmbito mundial, menos de 10% das pessoas LGBT têm 

acesso à prevenção e atendimento”. Com estes dados é possível aferir que a 

discriminação ocorre não apenas pelo mito de “gays tem AIDS”, como também por 

todos os atos homofóbico ocorridos em ambientes de saúde pública e privado, 

causando o distanciamento dos indivíduos dos sistemas de saúde, desestimulando a 

adoção de comportamentos de cuidado pessoais e dos outros, trazendo 

consequências para saúde sexual, física e mental do indivíduo. 

“os serviços e profissionais não sabem como tratar pessoas cuja 
sexualidade não se ajusta ao modelo heterossexual e/ou cuja 
identidade de gênero não se ajusta ao modelo binário 
masculino/feminino”. (PEREIRA, 2013, p.12) 

 

Natarelli et al. (2015) afirma que para a área da saúde o diálogo sobre 

violências enquanto um processo social é de extrema importância, pois o profissional 

da área tem que dar assistência às vítimas de diferentes tipos de violências, como 

também proporcionar formas de prevenções, buscando ir além do modelo curativo e 

biomédico de saúde, realçando a concepção holística e ampliada de saúde e seus 

correspondentes como a integralidade, a intersetorialidade e a promoção da saúde 
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total. 

Nesta perspectiva o profissional da saúde deve estar atento aos vários tipos 

de violências, para entender que a homofobia pode interferir na socialização, nos 

hábitos e comportamentos cotidianos, na alimentação, lazer, acesso a serviços de 

saúde, dentre outros, culminando em algumas situações, em prejuízos para o bem-

estar dos pacientes e ou indivíduos da sociedade em geral. (NATARELLI et al, 2015). 

Acerca de todo este referencial, visando os direitos humanos, é necessário 

pensar na formação de recursos humanos, técnicos bem informados, sem 

preconceitos geradores de violência homofóbica, que possam atender dignamente os 

usuários do sistema de saúde. 

De acordo com Alves (2016) o enfermeiro é portador da responsabilidade 

técnica de realizar ações de educação continuada para acolhida dos usuários da 

saúde. Cabe a ele o primeiro contato com o usuário do sistema e por este motivo é 

necessário estar atento primeiramente ao cadastro que faz do indivíduo como, por 

exemplo, o nome social pelo qual queira ser chamado, facilitando a promoção em 

saúde, auxiliando na construção de uma cidadania respeitando a individualidade deste 

cliente, inclusive como o mesmo deseja ser tratado. 

Em um segundo momento Alves (2016) também afirma que o enfermeiro deve 

realizar as ações de prevenção junto à comunidade LGBT, desde o adolescente até 

mesmo o idoso, oferecendo informações sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis, prevenção de casos de câncer de próstata e o de colo de útero, como 

garantir os direitos reprodutivos integrais e a redução do índice de suicídio por 

depressão nesses clientes, dentro das unidades básicas de saúde. 

Acerca dos momentos de urgência a esses clientes, os enfermeiros devem se 

atentar que podem ser vítimas de agressões homofóbicas e tentativas de suicídio. 

Esses se encontram fragilizados precisando de uma equipe humanizada e 

especializada independente do quadro de consciência do indivíduo, o enfermeiro deve 

encorajar o paciente pela busca de seus direitos. (ALVES, 2016). 

Com isso o maior papel da enfermagem para o público LGBT é a garantia de 

um amparo digno e humanizado em todos os momentos de contato. Respeitando as 

diferenças mesmo não aceitando, mas tornando-se fundamental para promoção de 

saúde integral, de qualidade humanizada e de cidadania. (ALVES, 2016). 
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3.9 Declaração dos direitos humanos 

 
De acordo com Rosa (2015), a Organização das Nações Unidas (ONU) surgiu 

em 1948, após a catástrofe deixada pela Segunda Guerra Mundial. Esta entidade tem 

como finalidade manter a segurança e a paz mundial, promover os direitos humanos, 

auxiliar no desenvolvimento econômico e no progresso social, proteger o meio 

ambiente e prover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos 

armados. 

Rosa (2015) afirma que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH) de 1948 trouxe novas perspectivas aos estados, demonstrando que, apesar 

das fortes consequências devido à grande guerra, os países estavam dispostos a 

comprometerem-se internacionalmente com as questões humanitárias, que mais que 

socialmente, poderiam trazer reflexos internos e externos. 

O principal tema abordado na DUDH foi o princípio da igualdade essencial do 

ser humano, dar direitos iguais não importando as múltiplas diferenças de ordem 

biológica e cultural que distingue os humanos entre si, como afirmado no artigo II. Ou 

seja, é veemente ultrajante e contra a dignidade humana considerar e tratar um outro 

humano, como um ser inferior sob pretexto da diferença de etnia, gênero, costumes 

ou fortuna patrimonial. 

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, 
independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, 
religião ou qualquer outra condição. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DOS DIREITOS HUMANOS, 2018) 

 

Contudo, a realização de uma carta magna não soluciona os problemas de 

violência e discriminação, pois, os indivíduos são, muitas vezes discriminados dentro 

do território nacional pela parcialidade da implementação dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais que preferem adentrar em grupos tidos atualmente como 

“comunidades” que se auto protegem contra abusos de outros indivíduos. (ROSA, 

2015). 

Quando não estão dentro dessas comunidades muitos intitulam esses grupos 

como afro-brasileiros, negros, Indígenas, gays e lésbicas. Estes termos 

classificatórios, utilizados para encontrarem uma identidade pode também se tornar 

um termo excludente, que retira a humanidade do indivíduo, dando a outros a ideia de 

que estes não devam ter os mesmos diretos que o dito “normal”. (ROSA, 2015). Ao 

invés de se instalar uma política da diferença se estabelece uma política da exclusão.  
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3.10 Um olhar para a constituição brasileira 

 
Pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) é garantida à dignidade da 

pessoa, que orienta e norteia todo o sistema jurídico brasileiro. Essa regra se reveste 

de valor axiológico, que deve ser obedecido e resguardado. 

O artigo 1º, inciso III do texto constitucional pressupõe ser o respeito à 

dignidade da pessoa a conjectura do Estado Democrático de Direito. Ao proibir atos 

discriminatórios e de preconceito, uniformizam a compreensão de efetividade dos 

Direitos Fundamentais ensaiados pela liberdade e isonomia dos indivíduos em 

sociedade, conjunto este legitimado pela fraternidade e pluralismo. (BRASIL, 1988). 

O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 merecidamente preceitua a 

igualdade de todos perante a lei sem aceitação de distinção de qualquer natureza. O 

artigo 3º do texto constitucional, em seu inciso IV, prega que o Estado deve promover 

o bem de todos vedando qualquer discriminação. (BRASIL, 1988). 

De acordo com a Constituição de 1988 a lei garante que não haja distinção 

entre as pessoas em seus mais diferentes aspectos, inclusive no que diz respeito à 

orientação sexual e o ato discriminatório deve ser punido. (BRASIL, 1988). 

Acerca de constituição de família a Constituição aponta que esta advém do 

casamento, e o mesmo, atualmente, é classificado como a prova da efetiva aplicação 

dos princípios da não-intervenção estatal na formação de entidades familiares, bem 

como o princípio da afetividade que inaugura no Direito de Família brasileiro a 

amplitude das relações familiares, estipulando ir além de uma mera composição 

patrimonial ou afim. (BRASIL, 1988). 

Ou seja, o norte das relações no âmbito familiar é fundamentado por vias 

afetuosas, pois o afeto deriva-se da valorização da dignidade humana, dever a ser 

prezado e respeitado. Apresenta-se a afetividade em seus sentidos estreitos e amplos 

em inúmeras decisões judiciais que consideram a parentalidade sócio afetiva, 

prevalente sobre o vínculo biológico. 

Ao interpretar o texto da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da 

Criança e o Adolescente (ECA), quanto às possibilidades e orientações para a 

adoção, não se visualiza nenhum estorvo ou óbice para a concretização de adoção 

por casais homossexuais, por não ser apresentado pelo texto da lei supracitada 

qualquer impedimento expresso ao homossexual, não exigindo, assim, de forma clara 

uma orientação sexual específica como requisito para candidatar-se ao processo de 
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adoção. O art. 42 da lei anteriormente citada dispõe apenas o seguinte: “podem adotar 

os maiores de 21 anos, independentemente de seu estado civil”. 

Contudo, mesmo com alguns amparos legais, muitos homossexuais são 

mortos por motivos de discriminação. O Grupo Gay da Bahia, uma organização que 

promove discussão, acolhimento, pesquisa e conscientização acerca do tema, dispõe 

em seu portal pesquisas (Gráfico 1) apontando as mortes de LGBTs por ano. 

 

Gráfico 2: Mortes de LGBTs ao ano 

 

Fonte: Grupo Gay da Bahia, 2017 

 

O levantamento do grupo é feito desde 1980 e é usado como referência os 

crimes relacionados à discriminação à orientação sexual contra a população LGBT no 

país. 

 

3.11 Alteridade 

 

Costa (2013, p. 1) afirma que “A alteridade é a característica de ser outro. É 

ser outro enquanto outro, fora das razões do Mesmo.” 

Todorov (1982) define a alteridade do latim alteritas ('outro') é a compreensão 

que parte do pressuposto de que todo o ser humano social interage e interdepende 

de outro ser humano. Assim, como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, 

a existência do "eu-individual" só é permitida mediante um contato com o outro (ou 

sociedade). 
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De acordo com Costa (2013), Levinas afirma que o ser humano fica 

aprisionado dentro dos limites do sujeito, quando se apegam a noção de que os 

fenômenos só têm sentido na consciência do sujeito, ou seja, o Eu, conhece apenas 

a si, e imagina o outro de acordo com suas próprias vivencias. 

“A filosofia já nasceu como egologia com a maiêutica socrática (o 
conhecimento em mim). Desde então, sua história atesta a incessante 
tentativa de compreender o si e o ser sob o enfoque da metafísica. 
Isso tudo levou ao ‘ter-ser-em-seu-poder’. Infere-se disso a prática de 
domínio da realidade/verdade, em que a liberdade e a autonomia do 
sujeito ocultam a transcendência de outrem. Como consequência, o 
discurso filosófico não vislumbrou o outro enquanto absolutamente 
outro e se resumiu à compreensão do outro como ‘outro eu’, isto é a 
compreensão do outro a partir de minha própria identidade.” (COSTA, 
2013, p. 9). 
 

Dessa forma, o outro é outro enquanto apenas ‘outro eu’. Assim, Eu não vejo 

o outro senão, a partir de minhas próprias experiências. Com isso o outro só é visto 

como alguém em sentido negativo: o que não é eu, é o ‘outro eu’.” O Eu impõe sua 

verdade ao Outro como absoluta.” (COSTA, 2013, p. 9). 

Compreender a alteridade faz-se necessário na medida que enquanto os 

indivíduos forem ávidos em sobrepor o seu próprio eu sobre o outro, sempre haverá 

exclusão e violência. Uma ética pautada na alteridade reconhece a diferença entre as 

pessoas e leva a uma verdadeira humanização das relações sociais.  

De acordo com Costa (2013), a Alteridade de Levinas contrapõe esta ideia, 

apontando que o justo é observar o outro e assim descobrir a si mesmo, e quando 

existe a pluralidade de outros, ocorre à verdadeira empatia. Onde podemos observar 

os outros. 

Ou seja, a Alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro na 

relação interpessoal (relação com grupos, família, trabalho, lazer e a relação que 

temos com os outros, etc.), com consideração, identificação e dialogar com o outro. 

Por fim, alteridade não significa que tenha de haver uma concordância, mas sim uma 

aceitação de ambas as partes. (COSTA,2013). 

Acerca deste tema, o profissional da saúde não deve apenas acolher as 

pessoas homossexuais (o que é o mínimo): é preciso também dar razão à sua 

demanda de serem reconhecidas como humanas, com os mesmos direitos que os 

próprios. 
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4  METODOLOGIA 
 

4.1 Delineamento da Pesquisa 

 

Metodologia é o conjunto de etapas a seguir num determinado processo, ou 

seja, é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida 

em um projeto. 

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.  

A pesquisa documental foi complementar a pesquisa bibliográfica, para dados 

encontrados em outras fontes, para colaboração e confiabilidade dos dados. 

(MARTINS; THEOPHILO, 2009). 

De acordo com Flick (2009, p.8) a pesquisa qualitativa visa abordar o mundo, 

além de entender, descrever e, e explicar os fenômenos sociais, assim utilizando de 

análise de experiências de certos indivíduos ou de grupos, examinando interações e 

comunicações em desenvolvimento e investigando todos os tipos de documentos.  

Fonseca (2002) afirma que os dados da pesquisa quantitativa podem ser 

quantificados. Ela se centra na objetividade, podendo ser influenciada pelo 

positivismo. O autor supracitado também aponta ainda que neste tipo de pesquisa a 

realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos 

com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre 

à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 

variáveis, etc.  

A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher 

mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. Ou seja, usando apenas 

uma forma. 

Posteriormente 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. 

De acordo com Lopes (2011), Workshop é um método que tem o caráter de 

treinamento ou formação, seu objetivo consiste em aprofundar a discussão sobre 
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temas específicos e, para isso, apresenta casos práticos com participação do público. 

Um workshop é um método utilizado para aprofundar um tema especifico. 

Normalmente é organizado de forma a ter uma parte expositiva seguida de 

demonstrações do objeto (produto) que gerou o evento. E por fim muitas vezes podem 

ser recolhidos feedbacks. Como no caso de nossa pesquisa. 

 

 
4.2 Local 

 

A pesquisa em pauta foi realizada na Faculdade de Apucarana (FAP), com 

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

visando a prevenção da violência no atendimento dos homossexuais. 

 

4.3 Participantes da Pesquisa 

 

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). 

 

4.4 Coletas de Dados 

 

Os dados foram coletados por meio de um questionário (APÊNDICE D), que 

foram aplicados em ambiente reservado. 

 

4.5 Análise de Dados 

 

Os dados foram organizados em uma planilha do programa Excel, analisados 

por meio de estatística descritiva, e apresentados em forma de Tabelas e Gráficos. 
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4.6 Considerações Éticas 

 

Após autorização da referida Faculdade de Apucarana (FAP), o projeto de 

pesquisa foi submetido à apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CETi) da mesma. 

Ressalta-se que o questionário foi aplicado mediante leitura e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), de acordo com 

a Resolução CNE 466/12. 
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5  DESENVOLVIMENTO 

 

O workshop (Apêndice C) denominado “Olhar do enfermeiro frente ao 

homossexual para um atendimento humanizado”, ministrado aos alunos de 

enfermagem foi apresentado com slides (Apêndice E), os quais contaram com os 

temas Homossexualidade, Sexo e Temperamento, Sociedade Heteronarmativa, 

Violência, Violência Simbólica, Legislação, Alteridade, Responsabilidades do 

enfermeiro para um atendimento Humanizado e por fim como denunciar a homofobia 

no Brasil. 

 

Fonte: do autor, 2018 

Figura 1: Fotos da apresentação do Workshop 
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Esta divisão foi precisa para que o apresentador introduzisse a ideia aos 

participantes do que é a homossexualidade e dos fatos históricos relacionados a ela. 

Posteriormente foi apresentado o gênero como um fator que sofre influência social. 

Em seguida o workshop aponta o que é a violência, como ela surge na sociedade 

oprimindo mulheres e homossexuais.  

A partir disto foram expostas as leis necessárias a esses grupos, para que 

sejam tratados a partir das concepções pautadas nos direitos humanos e, por fim o 

workshop apresenta a Alteridade, apontando aos enfermeiros que não há “eu” sem o 

“outro”, que somos iguais, humanos, e merecemos respeito. 

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. Na Figura 1 é possível observar um arranjo com as fotos tiradas de 

ambos os dias apresentados do workshop. 

Após cada apresentação do workshop foram entregues aos participantes, os 

termos de participação juntamente com um questionário de 12 questões e uma 

pergunta aberta. Posteriormente, foi sugerido que os mesmos respondessem as 

questões em um ambiente cômodo, e o entregassem no dia seguinte. 

Foram entregues do primeiro dia 70 termos, 59 questionários objetivos e 40 

respostas do questionário aberto. No segundo dia foram entregues 27 termos, 27 

questionários objetivos e 25 perguntas abertas (Gráfico 3) 

 

Gráfico 3: Participação dos Ouvintes 

 

Fonte: do autor, 2018 
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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. Esse dado mostra que, em muitos casos, a sensibilidade as questões 

relacionadas ao tema são bem aquém das expectativas. 

Com isso, para a analise dos dados, foram observados os 97 questionários 

objetivos e as 65 respostas abertas, que recebemos. Apresentaremos esses dados 

na sequência. 

 

5.1 Análise do questionário objetivo 

 

Com relação ao sexo dos ouvintes, é possível observar no Gráfico 4 que a 

grande maioria são mulheres, ou seja 85%, 13% do sexo masculino e 2% não 

responderam a esta pergunta.  

Gráfico 4: Pergunta 1- Sexo 

 

Fonte: do autor, 2018 

 

Estes números estão em paralelo com as ideias de Lopes e Leal (2005), os 

quais afirmam que a divisão sexual do trabalho é um princípio organizador da 

produção capitalista, sendo embasadas na relação de poder entre os sexos, existente 

nas sociedades humanas. 

“Ao se transpor essa reflexão para o trabalho da enfermagem, depara-
se com a fragilidade da argumentação da relação “cuidado - ação 
feminina” e da “relação de serviço” como características constitutivas 
da inclinação das mulheres para determinados setores. Os 
argumentos que definem os trabalhos de relações humanas como 

85%

13%

2%

TÍTULO DO GRÁFICO

1) Sexo Feminino Masculino Não respondeu
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leves e adaptados à fragilidade das mulheres e suas experiências 
domésticas, proibindo o seu trabalho noturno, tornam-se relativos 
quando a “necessidade obriga” – por exemplo, os doentes não podem 
ficar sozinhos à noite no hospital.” (LOPES; LEAL, 2005, p. 111). 
 

A partir dessas reflexões, percebemos que a relação que existe entre as 

práticas médicas (tratamento) e as da enfermagem (cuidado) traduz, por exemplo, as 

ligações que existem entre natureza e legitimidade, entre gênero, classe e poder. Ou 

seja, a profissão se mantém feminina por causa de passado opressor à mulher. 

Com relação a segunda pergunta, acerca da orientação sexual, o Gráfico 5 

demonstra a realidade de uma sociedade heteronormativa, sendo 97% dos 

participantes heterossexuais, 1% homossexual e 2% bissexuais. 

Gráfico 5: Pergunta 2- Orientação sexual 

 

Fonte: do autor, 2018 

 

De acordo com Lima (2009) o significado das palavras heterossexual e 

homossexual tinha um contexto diferente inicialmente. O conceito homossexual, 

inventado em 1869 nos Estados Unidos, seria o correto – o homem que amava as 

mulheres. Já a primeira aparição do termo heterossexual ocorreu em 1892. O hétero 

inicialmente era considerado aquele que possuía seu desejo sexual por ambos os 

sexos. Esse comportamento era considerado um desvio sexual e erótico.  

Outro exemplo de uma sociedade não modulada pela linha heterossexual são 

as colônias da Nova Inglaterra nos anos de 1607 a 1740. Influenciados pela 

necessidade de reprodução para aumentar a população, a procriação foi adotada 

como forma de aumentar a força de trabalho, adotando algumas medidas: casava-se 

Heterossexual
97%

Homossexual
1%

2%
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mais cedo a fim de ampliar a faixa de natalidade; todo e qualquer ato que atrapalhasse 

essa ordem reprodutiva era alvo de retaliações que muitas vezes culminava até em 

morte através da forca; a sodomia, a bestialidade e a masturbação eram motivos para 

tais punições. (LIMA, 2009). 

A criminalização da masturbação era atribuída ao fato do homem “desperdiçar 

as suas sementes”, e para as mulheres, não era considerado um crime (nem na 

masturbação, nem na relação com outra mulher), visto que não atrapalhava seu 

desempenho reprodutivo. (LIMA, 2009). 

Lima (2009) aponta que na Grécia antiga, não usavam estes termos, pois a 

cultura era demasiadamente diferente, existem relatos de intimidades entre homens 

livres com mulheres e rapazes. Foucault salienta que há uma hierarquia entre o amor 

terreno inferior dos homens livres concentrado nos atos, e o seu amor celestial, 

definido por uma apreciação da beleza dos rapazes, objetos superiores. Aquela 

distinção entre amor terreno e celestial é muito diferente do nosso contraste entre 

heterossexual e homossexual. Visto que na Grécia antiga as mulheres não eram 

cidadãs, eram usadas apenas pela reprodução da espécie, e o amor verdadeiro era 

entre homens. (LIMA, 2009). 

Acerca da pergunta de número 3, o Gráfico 6 Aponta que a maioria dos 

participantes, ou seja, 97%, não acreditam que a Homossexualidade seja uma 

doença. Contudo por serem alunos de um curso relacionado a saúde, todos deveriam 

ter a sabedoria de que o termo “homossexualismo” era considerado uma doença, e 

não a homossexualidade. 

Gráfico 6: Pergunta 3 - homossexualidade é uma doença? 

 

Fonte: do autor, 2018 

De acordo com Palma e Levandowski (2008) a homossexualidade foi 
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interpretada, admitida e explicada de diferentes formas ao longo do tempo. No 

ocidente, foi somente a partir da tradição judaico-cristã que essa prática passou a ser 

concebida como pecaminosa. A partir do século XIX a medicina definiu a 

homossexualidade como uma doença fisiológica, e no início do século XX introduziu-

se uma visão psicológica do fenômeno, que considerou tal prática como um desvio no 

desenvolvimento da sexualidade. 

 Já em 1917, Freud definiu os homossexuais como “uma variedade especial 

da espécie humana, um terceiro sexo que tem o direito de se situar em pé de 

igualdade com os outros dois”. (Freud, 1917/2007, p. 46 apud PALMA; 

LEVANDOWSKI, 2008, p. 772). 

No Brasil foi apenas na década de 80 que o Conselho Federal de Medicina 

tornou sem efeito o código 302.0 da Classificação Internacional de Doenças (CID), 

deixando de considerar a homossexualidade como uma categoria de desvios e 

transtornos sexuais. 

Contudo analisando ainda o gráfico 6, é possível perceber que uma pequena 

parcela dos futuros profissionais de saúde, acreditam que a homossexualidade é uma 

doença e caso não sejam realizadas mais palestras, cursos informativos e 

capacitações, esses profissionais continuarão trabalhando com preconceito e 

discriminação. Mesmo que já tenha se passado quase quatro décadas desde a 

retirada do CID.  

O Gráfico 7 aponta a aceitação dos participantes frente a homossexualidade, 

esta pergunta foi feita para medir o grau de preconceitos e discriminação que os 

futuros agentes da saúde podem desenvolver. Mesmo que a não aceitação não se 

classifique como uma homofobia por ser um sentimento subjetivo, o individuo 

corriqueiramente desenvolve atitudes discriminatórias. 
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Gráfico 7: Pergunta 4 - Aceitação da Homossexualidade 

 

Fonte: do autor, 2018 

 

Podemos observar que 76% dos participantes aceitam a homossexualidade, 

e apenas 2% respondem claramente não aceitarem, e outros 22% acreditam que a 

orientação sexual é indiferente para eles. 

Para Lacerda et al (2002) o preconceito na psicologia social tem sido estudado 

como uma característica psicológica do indivíduo: uma frustração reprimida e 

deslocada para grupos mais fracos; o desenvolvimento de um tipo de personalidade 

autoritária; a pouca disposição à abertura mental; a falta de contatos com membros 

de grupos minoritários.  

Posteriormente, esta perspectiva individualizante foi retomada pelos teóricos 

da cognição social, os quais estudaram o preconceito como um erro no 

processamento das informações. Apesar das diferenças entre elas, todas estas 

teorias enfatizam a origem psicológica e individual do preconceito. 

Comumente os membros de grupos majoritários, ao categorizarem a si 

mesmos e os grupos minoritários, apresentam um favoritismo por seu grupo 

majoritário, atribuindo-lhe mais características positivas e menos traços negativos que 

aos grupos discriminados. (LACERDA et al., 2002). 

Como visto no Gráfico 2 a maior parte dos participantes eram heterossexual, 

e o Gráfico 7 aponta que grade porcentagem entre Não aceito e Indiferente, ou seja 

existe um grande preconceito social neste grupo de futuros enfermeiros. 

A pergunta número 5 (Gráfico 8) foi acerca da aceitação de uma imagem com 
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casais homoafetivos se beijando, diante a questão de aceitação ao gesto, 58% 

responderam aceitar, 33% disseram ser indiferentes, 2%não quiseram responder e 

7% afirmaram não aceitar caracterização de afeto de homossexuais. 

 

Gráfico 8: Pergunta 5 - Foto de gestos homoafetivos 

 

Fonte: do autor, 2018 

 

A pergunta número 6 (Gráfico 9) questionava a aceitação de famílias 

homoafetivas, na foto eram apresentados casais com filhos. 

 

Gráfico 9: Pergunta 6 – Foto representando família homoafetiva 

 

Fonte: do autor, 2018 
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A reação a esta pergunta foi: 79% aceitam este tipo de família, 5% não 

aceitam, 15% acreditam ser indiferente e 1% não responderam. Essas respostas vão 

de encontro com a aceitação das relações homoafetivas, contudo esta é importante 

pelo fato de, ao não aceitar uma família homoafetiva de ter filhos, o indivíduo está 

cometendo homofobia de forma simbólica, pois em nenhum momento na legislação é 

negado aos homossexuais este direito. Um direito humano. 

De acordo com Costa e Nardi (2015), durante toda a história, a psicologia 

social teve um papel central na legitimação e na perpetuação do estigma relacionado 

às orientações não heterossexuais. Boa parte do século XX testemunhou à 

interpretação dominante da psicologia e da psiquiatria a respeito da 

homossexualidade, a qual se fez presente nas duas primeiras edições do manual 

diagnóstico de doenças psiquiátricas da American Psychiatric Association. 

O Gráfico 10 traz a pergunta “Você acha que existe preconceito durante o 

atendimento dos homossexuais?” As respostas foram alarmantes pois 92% acreditam 

que existe preconceito, 2% acreditam que não, que a forma do atendimento está 

correta e 6% afirmam desconhecer esses preconceitos. 

 

Gráfico 10: Pergunta 7 - Preconceito no atendimento dos homossexuais 

 

Fonte: do autor, 2018 

 

De acordo com Albuquerque et al. (2013) é evidente que, no Brasil, ainda é 

escasso o conhecimento das necessidades em saúde da população homossexual, 

conhecimento esse que se evidencia como primordial para fomentar o 
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desenvolvimento das políticas de saúde direcionadas à categoria. 

O autor ainda afirma que a população em questão apresenta demasiada 

resistência à procura dos serviços de saúde, o que, em suma, evidencia o contexto 

discriminatório existente, organizado em função de uma heterossexualidade 

presumida, da falta de qualificação e do preconceito dos profissionais de saúde para 

atender a essa demanda. Os motivos para evitar os serviços de saúde vão desde as 

reações discriminatórias por parte dos profissionais, após a revelação da orientação 

sexual, até a falta de especificidade nos serviços de saúde, vivenciada por consultas 

que não respondem às demandas do grupo. 

Ou seja, Albuquerque et al. (2013), afirmam que a população LGBT não tem 

suas necessidades de saúde contempladas por estar subordinada à homofobia, ou 

seja, à rejeição ou à intolerância irracional à homossexualidade. 

A pergunta 8 foi referente ao conhecimento que os participantes adquiriram 

na faculdade para trabalharem com os homossexuais. Os percentuais foram 

contraditórios, pois 51% acreditam que não tiveram capacitação adequada para 

trabalhar com este público durante o curso, porem 49% acreditam que tiveram ou 

sejam, estão aptos a trabalhar de forma humanizada com os homossexuais, sem 

discriminação. 

 

Gráfico 11: Pergunta 8 - Na faculdade adquiriu conhecimento para trabalhar 
com o público homossexual 

 

Fonte: do autor, 2018 
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Em sequência a pergunta 8, o Gráfico 12 aponta o quão os participantes se 

sentem preparados para lidar com situações de violência em seu ambiente de 

trabalho. 70% dos participantes afirmam que se sentem preparados para lidar com 

este tipo de situação e 30% acreditam que sejam incapazes. Acredito que este alto 

índice se deva ao fato de não terem visto formas de lidar com esta situação em sua 

formação acadêmica. 

De acordo com Alves (2016), o Código de Ética do COREN esclarece, que a 

quebra de confiança, assim como a empatia profissional, paciente é necessária para 

um bom atendimento, não pode servir de motivação para a não prestação de cuidados 

pela equipe de enfermagem.  

Ou seja, nenhum profissional pode se recusar a dar assistência de qualidade 

e imparcial ao cliente LGBT, devendo 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. 

Contudo, analisando o gráfico, é amedrontador o fato das instituições de 

ensino não prover informações que caibam neste contexto, profissionalizando 

enfermeiros que podem vir a cometer por ignorância a discriminação ou a não 

promoção a saúde deste grupo. 

 

Gráfico 12: Pergunta 9 - Saberia lidar com violência no ambiente de trabalho 

 

Fonte: do autor, 2018 
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O Gráfico 12 aponta que 67% dos participantes se sentem preparados para 

orientar e capacitar sua equipe para proporcionar aos homossexuais um atendimento 

mais humanizado, do que é encontrado atualmente, porém 33% afirmam que não se 

sentem preparados. Este número é bastante alarmante já que estes participantes são 

formadores de opiniões em seus locais de trabalho, e podem contribuir com 

pensamentos humanizados ou homofóbicos. 

Por isso é interessante que haja movimentos de conscientização, dentro e fora 

da faculdade, para que estas pessoas percebam a gravidade do problema e busquem 

também formas para lidarem com as diversas situações que serão proporcionadas no 

ambiente de trabalho. 

 

Gráfico 13: Pergunta 10 - Sente-se preparado para orientar sua equipe quanto 
ao atendimento humanizado para pacientes homossexuais 

 

Fonte: do autor, 2018 

 

De acordo com Alves (2016), o enfermeiro deve garantir os direitos dos 

pacientes, 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 
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fundamental para promoção de saúde integral, de qualidade humanizada e de 

cidadania. (ALVES, 2016). 

Contudo, Alves (2016) também aponta que os conselhos de classes da 

enfermagem nunca se posicionaram a respeito da humanização para tais clientes. O 

que ocasiona a falta de implantações de disciplinas ou temáticas na graduações e 

posteriormente maior grau de homofobia. 

Quando questionado a todos os participantes, quanto ao papel do enfermeiro 

no atendimento humanizado aos homossexuais, 100% das respostas (Gráfico 14) 

foram de afirmação, ou seja, todos os participantes acreditam que seja importante 

este atendimento, contudo, as respostas acima apontam que mesmo que muitos 

acreditam ser importante, ainda há, preconceito e discriminação. 

 

Gráfico 14: Pergunta 11- É importante o atendimento humanizado 

 

Fonte: do autor, 2018 

 

A última pergunta do questionário foi acerca da falta de informação, “falta 

informações sobre atendimento aos homossexuais?” A grande maioria das respostas 

foi afirmativa. Ou seja 92% dos participantes acreditam que não recebem informações 

acerca de homossexuais, suas práticas, formas de cuidados pessoais, etc. 
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Gráfico 15: Pergunta 12 - Falta Informação 

 

Fonte: do autor, 2018 

 
De acordo com Calixto et al. (2016), a ausência de informações oficiais a 

respeito do perfil dos usuários dos serviços específicos de atendimento e sobre o 

contexto das discriminações e preconceitos contra a população LGBT configura-se 

como um dos desafios para o enfrentamento e a prevenção da homofobia.  

Nas mídias, escolas ou redes sociais, virtuais ou não, é possível observar a 

falta de informações acerca do tema homossexualidade, não é apresentado ao público 

em geral, a homofobia e o que ela gera de ruim para a sociedade.  

Os profissionais da saúde, assim como todas as outras áreas de atendimento 

ao púbico, estão a mercê de toda forma de mídia e informações expostas na 

sociedade, criando seus conceitos e preconceitos. 

Contudo por serem profissionais que devem trabalhar com um atendimento 

humanizado, estes devem procurar especializações, estudar mais a fundo sobre o 

publico que frequenta seu ambiente de trabalho, como também fazer projetos para 

que todos da comunidade sintam-se no direito de usufruir de um bom sistema de 

saúde, acolhedor, humanizado e útil. 

Ao final da analise dos dados das perguntas objetivas, foi possível observar 

que não Havia grande preocupação nos futuros enfermeiros quanto ao atendimento 

humanizado para com 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 

Sim
92%

Não
8%
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sexual. 

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

diálogo 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. 

Também foi possível perceber que existe nesta população pesquisada um 

pequeno, mas não insignificante, numero 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. 

Por isso é imprescindível que este e outros trabalhos sejam construídos para 

que crenças arcaicas como estas sejam combatidas. 

 

5.2 Análise da questão aberta 

 

A questão aberta (Apêndice D) questionava o participante com a seguinte 

pergunta: “Qual impacto o Workshop trouxe para sua formação enquanto futuro 

enfermeiro?”. As respostas foram analisadas, e para que haja sigilo, foi utilizado o 

codinome EE (estudante de enfermagem) seguido do número em algarismo romano 

(ex: EEI, EEII, EEIII, EIV...) Das 65 respostas coletadas foi possível dividi-las em três 

Grupos distintos: 

I. Tiveram grande aproveitamento  

II. Tiveram pouco aproveitamento  

III. Não tiveram aproveitamento 

 

O Grupo I corresponde a 56 respostas, ou seja 86% dos participantes, que 

acreditam o que Workshop trouxe grandes transformações para suas vidas como 

seguem algumas respostas: 

“O impacto maior foi saber que não existe uma linha direta de denúncia 
contra a homofobia, também que não há campanhas contra a 
homofobia, idealizadas pelo ministério da saúde. Eu acredito que a 
melhor forma de mudança nesta perspectiva é a informação, portanto 
este trabalho (pesquisa) se faz necessário e de grande valia. Desejo 
que este se faça de incentivo para muitas outras pesquisas” (EEI) 

 

Nota-se que a participante EEI entendeu o poder que a informação pode ter 
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diante de nossa sociedade, e aparentemente irá buscar novas formas de se 

profissionalizar e aperfeiçoar sua dinâmica com os homossexuais. Assim como nas 

respostas abaixo: 

“Me trouxe conhecimento sobre essa área na qual não conhecia e nem 
tinha aprendido durante toda a minha trajetória, mesmo sendo uma 
pessoa mente aberta relacionado a tudo isso, me trouxe maior clareza 
a importância da conscientização da equipe de trabalho” (EEII) 
 
“Trouxe que na área da saúde em nosso município está em falta de 
orientação no atendimento para a área de homossexuais para ter um 
atendimento todas as partes da saúde teriam de ter vários portes 
referentes todos os cuidados com eles na área de saúde e cuidados” 
(EEIII) 
 
“Acho que trouxe um impacto positivo, pois quando me formar 
enfermeira tentarei mudar certas atitudes que ainda existe” (EEIV) 
 

É possível observar que a participante EEII, fez uma breve analise de seu 

curso e observou que não foi apresentada a temática a ela. Assim como a participante 

EEIII, que observou a falta de atividades e informação em todo o município acerca da 

acolhida humano ao homossexual. 

A participante EEIV fez um apontamento deveras interessante, é possível 

observar em sua escrita “mudar certas atitudes que ainda existe”, que a mesma ata 

de forma hostil e homofóbica, mas tendo contado com a informação, ela saiu da 

ignorância e mudará suas atitudes. 

Este grupo apresentou além destas várias outras afirmações de quão valioso 

foi poder entender melhor como funciona a homofobia e algumas formas de combatê-

la, sendo que a primeira delas é trazer a luz do conhecimento os fatos, levar 

informações acerca do tema às pessoas, gerar discussão, promover debates, para 

criar novas formas de pensamento, sem discriminação. 

O Grupo II, formado por 7 respostas, ou seja, 10%, apontaram que foi 

importante o workshop, contudo suas respostas foram razoavelmente vagas, como as 

que seguem: 

“Muito importante, adorei.” (EEV) 
 
“Muito proveitoso, assim podemos ser mais humanos no atendimento 
dos nossos pacientes” (EEVI) 
 

As participantes EEV e EEVI, não apresentaram respostas condizentes com 

o esperado, não apontaram reais aproveitamentos, mesmo que tenham feito elogios 

ao workshop. 
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Também houveram respostas com mais informação como a da participante 

EEVII, contudo não apresentara, termos explicados no workshop, dando ao entender 

que não assimilaram as partes mais importantes:” 

 

“Para mim temos que respeitar a todos e atender de forma igual, devo 
fazer meu trabalho da melhor maneira possível” (EEVII). 

 

O Grupo III, formado por apenas 2 respostas, que seguem: 

“Bem, no quesito conscientização, não foi tão impactante, pois eu 

sempre respeitei todos, mas eu consegui uma informação muito 
importante a respeito do que dizer para acalmar um paciente 
homossexual ou bissexual. Aprendi a conversar de forma a deixá-los 
sonhar.” (EEVIII) 
 
“Nenhum, não aceito, porém, respeito e trato igual todas as pessoas 
pois sou consciente que cada um tem suas escolhas e somos todos 
iguais.” (EEIX) 

 

A participante EEVIII afirmou que o workshop não foi de extrema importância, 

contudo em sua resposta fica claro certos sentimentos discriminatórios e não 

autoconscientes, quando a mesma diz  “aprendi a conversar de forma a deixá-los 

sonhar”, esta fala é demasiadamente intolerante, pois o enfermeiro não deve 

incentivar o sonho ao paciente, ele deve acreditar no paciente, informar de seus 

direitos e influenciá-lo a lutar pelos mesmos, pois a legislação no Brasil já garante o 

direito de igualdade entre tantos outros direitos, ou seja, não é para ser um sonho a 

igualdade e o tratamento humanizado, é para ser real. 

A participante EEIX afirma que não teve nenhum aprendizado, também 

garante que aceita os homossexuais e os trata de forma igualitária. 

Essas são declarações de possíveis homofóbicos, contudo este trabalho de 

índole cientifica, não teve em sua premissa julgamentos, e sim perceber qual o 

impacto o workshop pode levar aos futuros enfermeiros, para que estes possam 

trabalhar com os homossexuais de forma mais humanizada. Observando o Grupo III, 

as respostas afirmam que não aprenderam algo significante, contudo na mesma 

afirmação ambos afirmam que tem que respeitar a todos. 

Para um primeiro dialogo, o workshop levou informações novas e algumas já 

obvias, mas todas com a intenção de apontar o tema neste meio da saúde. 
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6  CONCLUSÃO 
 

Este trabalho teve como objetivo capacitar os acadêmicos de enfermagem da 

FAP a atender os homossexuais, 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. Para a concretização do mesmo 

foi realizado um workshop com a temática “Olhar do enfermeiro frente ao homossexual 

para um atendimento humanizado”. 

Para a construção do workshop foram feitas pesquisas documentais e 

bibliográficas as quais apontaram o grande número de mortes e acidentes 

ocasionados devido a uma sociedade que espalha a homofobia de forma violenta ou 

simbólica. 

Através dos estudos também pode ser averiguado que não há informativos, 

ou disciplinas nos cursos de profissionalização para este público em específico, 

mesmo que os mesmos tenham várias singularidades. 

Após a análise dos resultados que foram obtidos por questionários 

respondidos pelos participantes ouvintes do workshop, foi possível perceber a grande 

falta de informação que os futuros enfermeiros recebem 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. 

Por fim, foi possível criar uma forma de pesquisa aos futuros enfermeiros que 

podem tirar lições valiosas para que haja um atendimento mais humanizado a seus 

pacientes, como também apontar formas de denúncia e de como lidar com 

discriminações com a equipe de trabalho. 

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

universidade uma disciplina ou uma linha temática, que trabalhe o atendimento 

humanizado para as minorias sociais, com vista que o público homossexual e 

bissexual. Nesta disciplina seriam estudados os hábitos frequentes destes indivíduos 

que fogem à regra 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, entre outras. 

Acredito que com esta alteração no currículo acadêmico não extinguirá de 
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todo a homofobia e o tratamento não humanizado nos hospitais, mas poderá diminuir 

a ignorância dos enfermeiros, ocasionando um tratamento com empatia, alteridade e 

respeito verdadeiro. 

Quanto a enfermeiro, usarei esta pesquisa para informar meus colegas de 

trabalho, criando propostas de atualização curricular com temáticas acerca de 

minorias, preconceitos e discriminações. Também farei capacitações para que seja 

disseminada informações acerca destas minorias, principalmente os homossexuais. 

Para que o atendimento a eles seja mais humanizado e não sofram com 

discriminações. 
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APÊNDICE A - Termo de autorização institucional 

 
 
Fonte: Autor da pesquisa, 2018. 
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APÊNDICE B – TCLE 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, Marcos Aparecido Soares, acadêmico do curso de Enfermagem da 

Faculdade de Apucarana (FAP), após autorização da Direção Geral da Faculdade de 

Apucarana-PR, e aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da FAP (CETI-FAP), gostaria de convidar-lhe a participar da 

pesquisa intitulada: Proposta de Intervenção Educativa com os acadêmicos de 

uma IES, com foco na prevenção da violência no atendimento aos 

homossexuais que faz parte do curso Bacharelado em Enfermagem e é orientado 

pela professora Camilla Samira de Simoni Bolonhezi da Faculdade de Apucarana 

(FAP). 

O estudo em questão será de cunho descritivo com abordagem qualitativa e 

quantitativa validada pela aplicação de um questionário simples. O objetivo geral é 

conscientizar e avaliar o conhecimento dos acadêmicos do curso de Enfermagem em 

relação ao atendimento à saúde dos homossexuais. 

Para a obtenção dos dados necessários será utilizado um questionário com 

perguntas estruturadas. Ressalta-se que a sua autonomia será assegurada, podendo 

recusar-se a participar ou desistir a qualquer momento, sem que haja qualquer ônus 

ou prejuízo à sua pessoa. O sigilo também será mantido. 

Os benefícios previstos serão as informações e conscientização para que os 

participantes da pesquisa possam saber orientar sua equipe a lidar com situações de 

violência, preconceito e homofobia durante o atendimento aos homossexuais. Como 

potencial de risco a pesquisa, evidencia-se que poderá ocorrer com os participantes 

modificação nas emoções, culpa, estresse emocional ou medo relacionado à 

exposição de seus dados. Esses riscos poderão ser amenizados com apoio 

psicopedagógico a ser efetuado através do NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

da FAP) o qual será acionado pelos responsáveis do projeto.  

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos por meio dos endereços, telefones 

ou e-mails listados a seguir.  

Eu,_______________________________________________________, 

portador(a) do R.G. ___________________, declaro que fui devidamente 
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esclarecido(a), concordo em participar voluntariamente dessa pesquisa, autorizo o 

registro das informações necessárias, e recebi uma cópia deste documento.  

  

Apucarana, _____ de ___________________ de 2018. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica da participante 

  

______________________________________________ 

Marcos Aparecido Soares (Acadêmico) 

  

______________________________________________ 

Camilla Samira de Simoni Bolonhezi (Pesquisador Responsável) 

  

Responsáveis pela pesquisa:  

Camilla Samira de Simoni Bolonhezi. Professora do Curso de enfermagem da 

Faculdade de Apucarana – FAP. Endereço: Rua Osvaldo de Oliveira, 600. CEP: 

86811-500, Apucarana, PR. Telefone: (43) 3033-8900. E-mail: 

camillabolonhezi@gmail.com 

Marcos Aparecido Soares. Acadêmico do Curso de Enfermagem da Faculdade de 
Apucarana – FAP. Endereço: Rua Osvaldo de Oliveira, 600 CEP: 86811-500, 
Apucarana, PR. Telefone: (43) 99953-6797. E-mail:  
mas_marcossoares@hotmail.com 
 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FAP. E-mail:  

Endereço: Rua Osvaldo de Oliveira, 600. CEP: 86811-500. Telefone: (43) 3033-8900, 

Apucarana, PR. E-mail: ceti-fap@fap.com.br. 

 
 

mailto:ceti-fap@fap.com.br
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Fonte: Autor da pesquisa, 2018. 

APÊNDICE C – Questionário 

 
Fonte: Autor da pesquisa, 2018. 
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APÊNDICE D – Questionário Aberto 
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APÊNDICE E – Workshop 

 

 

 

 



63  
 

 

 

 



64  
 

 

 

 



65  
 

 

 

 



66  
 

 

 

 



67  
 

 

 

 



68  
 

 

 

 
 



69  
 

 

 
 
 
  



70  
 

Apêndice F: Formulário para a plataforma Brasil 

 


