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RESUMO 

 

 

Os direitos à saúde da mulher foram sendo incorporados na sociedade por meio de lutas pelos 

direitos sexuais e reprodutivos no âmbito internacional e refletiram nacionalmente a partir das 

Conferências direcionadas à mulher, onde as lésbicas passaram a se inserir nesses 

movimentos em busca de seus direitos. Os cuidados prestados pelos enfermeiros a mulher 

devem ser congruentes com sua individualidade e intimidade, garantindo assistência 

acolhedora e resolutiva que assegure os direitos de cidadania rompendo com posturas de 

preconceito e invisibilidade instituídas socialmente ainda nos dias atuais nas questões 

relativas a orientação sexual. Este estudo objetivou analisar o cuidado do enfermeiro à mulher 

lésbica à luz da Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural. Como 

resultados foram elaborados dois artigos, a saber: o primeiro, revisão integrativa que 

objetivou analisar a produção científica nacional e internacional sobre a assistência de 

enfermagem à mulher lésbica. Foram pesquisados artigos nas bases de dados: MEDLINE, 

LILACS, BDENF, SCOPUS, e na biblioteca virtual SciELO e banco de dados COCHRANE, 

por meio dos descritores homossexualidade feminina, cuidados de enfermagem, promoção da 

saúde, saúde da mulher, e suas respectivas traduções bilíngues Inglês e Espanhol. Foram 

selecionados quatro artigos que destacaram as dificuldades dos profissionais da saúde em 

lidar com questões que envolvem sexualidade e cuidado a gays e lésbicas, o medo das 

mulheres em revelar sua orientação devido ao preconceito demonstrado pelos profissionais, as 

doenças que mais acometem lésbicas e sua vulnerabilidade e a importância da enfermagem 

por meio de sua formação e contribuições que podem ser disponibilizadas para as lésbicas. O 

segundo artigo buscou apreender quais os cuidados prestados à lésbica pelos enfermeiros da 

Estratégia de Saúde da Família. Trata-se de estudo descritivo, exploratório, de abordagem 

qualitativa, ancorada pela Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 17 enfermeiros das Unidades de Saúde da 

Família do município de Palmares/PE. Os dados foram transcritos na íntegra, pela escuta dos 
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depoimentos gravados adicionadas as anotações do diário de campo. O processo analítico se 

deu a partir da técnica da análise temática sugerida por Minayo. Esta análise foi desenvolvida 

a partir de três etapas: 1. Pré-Análise, 2. Exploração do material, 3. Tratamento dos resultados 

e interpretação a partir do primeiro nível do modelo de Sunrise. Nos resultados evidenciou-se  

um cuidado superficial e heteronormativo não contemplando as especificidades destas 

mulheres no âmbito da integralidade do atendimento, pois a construção deste padrão de cuidar  

são influenciados pelos  valores culturais e a formação acadêmica que advém os enfermeiros 

os quais são direcionados por saberes etnocêntricos que não condizem com as especificidades 

da mulher lésbica. Na perspectiva de assistência integral e inclusiva do enfermeiro a esse 

grupo populacional, emerge a necessidade de uma relação de respeito e vínculo, com ênfase 

nas ações de promoção à saúde, alicerçadas em abordagens educativas, dialógicas, 

participativas que valorize os saberes populares e de autonomia das mulheres lésbicas.  Com 

isso, torna-se necessário a inclusão da temática sexualidade e gênero na formação dos 

enfermeiros além de capacitações que possibilitem a construção de planos de cuidado 

congruentes às especificidades da lésbica. 

 

Palavras-chave: Homossexualidade Feminina, Cuidados de Enfermagem, Saúde da Família, 

Promoção da Saúde, Educação em Saúde. 
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ABSTRACT 

 

Women health rights has been incorporated by society through the fight for sexual and 

reproductive rights in the international scope and reflected nationally from the conferences 

directed to women, where  lesbians  began to insert in  such  movements, looking  for  their 

rights. The  care  given by the nurse  to the women must  be  congruent  with  their  

individuality and intimacy, assuring  a  welcoming  and  solving assistance. This  study  

objective  is to analyze the  care  given  by the nurse  to  the  lesbian, by  the light  of the  

Theory  of the  Cultural Care  Diversity and  Universality. As result,  two articles  were  

produced: first, an integrative  review  that  aimed  to  analyze  the  national  and  international   

scientific  production  about the  nurse assistance  to the  lesbian. Articles  where  researched 

in the MEDLINE,  LILACS,  BDENF  and  SCOPUS databases,  and in  the virtual  libraries  

SciELO and  COCHRANE, by the  descriptions  of  feminine  homosexuality,  nurse  care, 

health promotion,  women  health, and  its  respective  translations  to  English  and  Spanish. 

Four articles  that  highlighted  the difficulties of  the  health  workers  has  with  issues about 

sexuality and  attendance  to  gays  and  lesbians were  selected, like  the  fear  of  prejudice  

by  health workers  that  made women hide  their sexual orientation,  the  most  common  

diseases  and vulnerabilities  affecting  lesbians  and the importance of  the  nursery  by  its  

formation  and contribution  that  can be  given  to  lesbians. The  second  article  tried  to 

apprehend which care where  given to the lesbian  by  the  nurse  of  the  Family  Health  

Strategy.  It's  a descriptive  study,  exploratory  by  a  qualitative  research,  based  on  the  

Theory  of  the Cultural  Care  Diversity  and  Universality. Semi-structured  interviews  were  

made to seventeen  nurses  from  the  Family  Health  Strategy  from  the  city  of  Palmares,  

Pernambuco.  The  interviews  were  transcribed  in  full, by  the  transcription  of  records,  

added  to annotations  in  the  field  journal. The  analysis  process  was  made  by  the  

thematic  analysis technique  suggested  by  Minayo. It  was  made  in  three stages: 1.  

Preliminary  analysis, 2. Data  exploration, 3. Result  treatment  and  interpretation  by  the  

first  level  of  Sunrise's model. The  results  showed  the  nurses  worldview  and  the  

dimension  of  their  social  and cultural  structures  out  of  religious, familiar,  social  and  

educational  factors, who  directed the  care  given by  the nurse  to  the  lesbian. The  cultural  

values  and  academical  formation of the  nurses  impact  on  such care, resulting  in  a  

superficial  and  heretonormative  care,  not  contemplating  the specificity of  such  women in  

the  integrality of attendance. With that, becomes necessary the inclusion of the sexuality and 
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gender themes on the formation of the nurses, and capacities that allow the construction of 

care plans consistent with the specifics of the lesbians. 

 

Keywords: lesbianism, nurse care, family health, health promotion 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A homossexualidade como expressão da sexualidade constitui um leque de 

possibilidades sobre relações sexuais e afetivas entre pessoas do mesmo sexo com variados 

comportamentos e escolhas no exercício da sexualidade
1
.
  
O termo lésbica teve sua origem a 

partir de Sappho, poetisa grega que se relacionava com mulheres na ilha Lesbos, no Mar 

Egeu. Assim, o termo lésbicas é definido para mulheres que se relacionam afetiva e 

sexualmente com mulheres
2
.
 

 A afirmação da mulher na sociedade foi constituída até o final da década de 1990, em 

terreno onde o masculino era predominante. Apesar da repressão histórica vivida pelas 

mulheres, elas não permaneceram inertes diante de tantas imposições. Surge, assim, a 

tentativa de subversão dos modelos recebidos e a construção de novos valores capazes de 

garantir à mulher à liberdade de escolha e de expressão
3
.  

 O conceito de direitos sexuais e reprodutivos nasceu no início dos anos 80 como 

“estratégia discursiva” das feministas na prática política, visando a reivindicar garantias legais 

e políticas de igualdade, liberdade e justiça social no exercício da sexualidade e da função 

reprodutiva
4
. Na perspectiva feminista, os direitos reprodutivos remetem à igualdade a 

liberdade na esfera reprodutiva e os direitos sexuais dizem respeito à igualdade e liberdade no 

exercício da sexualidade
5
.  

 O processo de construção de “saúde sexual ’’ e “direitos sexuais e reprodutivos’’ 

emergiu no campo internacional no ano de 1994, quando, no Cairo, foi promovida a 

Conferência Internacional de População e Desenvolvimento.  À princípio, teve o enfoque em 

abordar  ideologias econômicas da população, porém ambientalistas, feministas  e defensores 

dos direitos humanos que participaram do Evento enfatizaram sobre as questões relativas aos 

direitos no exercício da sexualidade e a saúde sexual que foram consolidados na  IV 

Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, em 1951, quando foram  reconhecidos, 

pelas Nações Unidas, que as restrições legais e políticas impostas à autonomia reprodutiva 

violavam os direitos humanos, em especial, os direitos das mulheres. 

 Os direitos sexuais e reprodutivos envolvem integridade corporal, autonomia pessoal, 

igualdade e diversidade. Estes direitos não estão relacionados apenas a práticas sexuais e sim 

emergem dos direitos sociais, pois repercutem na construção de uma política de bem-estar 

social, segurança pessoal e liberdade política, elementos essenciais para a transformação 

democrática e para abolição de injustiças de gênero ou de classe.
6
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 No Brasil, a ideia de conjunto de direitos sexuais e reprodutivos também foi 

introduzida nas reivindicações de grupos feministas e homossexuais, nos anos de 1980, 

coincidindo com o começo da abertura política e incluídas nas discussões sobre as reformas 

para a democratização brasileira
6
.  

 O grupo homossexual feminino esteve em movimentos homossexuais desde a década 

de 1970, entretanto, o termo lésbica só foi incluído em 1993, no VII Encontro Brasileiro de 

Lésbicas e Homossexuais. Após este Encontro, o movimento de lésbicas ganha visibilidade 

com o reflorescimento do movimento homossexual, que se dá após as primeiras iniciativas 

governamentais de combate à epidemia de AIDS e o estabelecimento de parcerias entre 

movimento homossexual e Estado e o processo de segmentação de identidades coletivas em 

seu interior
7
. 

 As discussões sobre questões específicas envolvendo a homossexualidade feminina, 

no contexto dos movimentos sociais em defesa de grupos específicos pelos direitos sexuais 

como o de lésbicas, gays, bissexuais e travestis (LGBT), não tiveram representação para 

modificar as relações de poder no movimento de lésbicas, pois não havia ações específicas 

para estas mulheres, além do não expressivo quantitativo de lésbicas engajado neste grupo 

que pode ser explicado devido ao preconceito e atitude de repressão, reflexo do poder 

hegemônico de uma sociedade heterossexual, o que favoreceu a manutenção da invisibilidade 

política de lésbicas e mulheres bissexuais
8
.
 

 Entre 1980 e 1990, com o advento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS), as lésbicas passaram a ter maior visibilidade, porém ainda fragilizada, pois não havia 

ações de prevenção específicas como orientação para prática de sexo seguro ao grupo, sendo 

implementadas propostas de prevenção mais específica voltada para gays e travestis
8

. É 

notório que essa dificuldade se deu pelo desconhecimento da transmissão do Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) entre mulheres, consequência de escassas pesquisas da 

época. 

 O marco histórico para o fortalecimento de políticas específicas para o movimento das 

lésbicas se deu em 1996, no Rio de Janeiro/RJ, após a organização do I Seminário de Lésbicas 

(SENALE), oriundo da necessidade de se ter um espaço onde as especificidades das lésbicas 

pudessem ser discutidas de maneira mais ampla e democrática, já que nos encontros mistos 

esse espaço era insuficiente
9
. Com o apoio do Ministério da Saúde, por intermédio do 

Programa Nacional de DST/AIDS e dos gestores comprometidos com o grupo de lésbicas, 

passou-se a se construir políticas direcionadas como direitos à saúde, direitos sociais, 

especialmente quanto à possibilidade de infecção por Doenças Sexualmente Transmissíveis 
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(DST) e AIDS, num caminho que conduz da invisibilidade à afirmação da vulnerabilidade
10

. 

O Ministério da Saúde caracterizou as lésbicas como grupo vulnerável devido a discriminação 

e violação do direito à saúde por parte da sociedade
11

.  

 No Brasil, enfatiza-se que o termo vulnerabilidade é originário da área de advocacia 

internacional pelos Direitos Humanos e designa, em sua origem, grupos ou indivíduos 

fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção, proteção ou garantia dos seus direitos de 

cidadania
12

. Dessa forma, para a interpretação do processo saúde-doença, considera-se que, 

enquanto o risco indica probabilidades, a vulnerabilidade é um indicador da iniquidade e da 

desigualdade social. Segundo a literatura, a vulnerabilidade antecede ao risco e determina os 

diferentes riscos de se infectar, adoecer e morrer
13

. Neste enfoque, o grupo de lésbicas se 

enquadra como vulnerável por ter seus direitos sociais e à assistência à saúde negligenciados. 

 Destarte, a incorporação dos direitos sexuais e reprodutivos nas políticas públicas cabe 

ressaltar que um contingente significativo de mulheres que fazem sexo com mulheres 

encontra-se excluído dos serviços de atenção/cuidado à saúde. Realidade que tem sido 

analisada prioritariamente mediante hipóteses que enfatizam o contexto discriminatório dos 

serviços organizados em função de uma heterossexualidade presumida de usuárias, bem como 

a falta de qualificação e o preconceito dos profissionais
14

. Neste contexto, as lésbicas 

enfrentam inúmeras barreiras para revelar sua orientação sexual nos serviços de saúde, pois 

temem, principalmente, um provável impacto negativo na qualidade da assistência
15

. 

 Em 2004, após 20 anos de lutas em favor de seus direitos e com a participação da 

sociedade civil, o governo instituiu o Brasil sem Homofobia - Programa de Combate à 

Violência e à Discriminação contra LGBT e de Promoção da Cidadania Homossexual
16

. Em 

parceria, o Ministério da Saúde junto ao Comitê Técnico de Saúde da População LGBT, ainda 

em 2004, passou a elaborar um programa de políticas específicas para o Sistema único de 

Saúde (SUS), que se consolidou em 2007, na 13ª Conferência Nacional de Saúde, com ênfase 

na orientação sexual e identidade de gênero como determinante social de saúde. Assim, 

surgiram propostas de incorporação do grupo LGBT ao SUS, no qual estão delimitadas ações 

como a sensibilização dos profissionais a respeito dos direitos LGBT, inclusão da livre 

expressão sexual na política de educação permanente do SUS, garantia dos direitos sexuais e 

reprodutivos, à intimidade e à individualidade e o estabelecimento de normas e protocolos de 

atendimento específicos para as lésbicas e travestis
16

. 

Ressalta-se que todas as conquistas do grupo LGBT, em destaque  as lutas vivenciadas 

pelas mulheres lésbicas em busca de visibilidade e emancipação sexual se deu em um campo 

onde a influência de uma sociedade falocêntrica direcionada por valores culturais e religiosos  
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provocam resistência  em  adotar as práticas de saúde de cárater emancipatório e igualitário. A 

construção de políticas públicas e de saúde ao público LGBT é atravessado pela discussão a 

respeito da reorganização do sistema público de atenção visando, dentre outras finalidades, 

universalizar o acesso, ampliar a cobertura e promover a equidade, no entanto essas ações são 

dificultadas por grupos políticos e religiosos que defendem valores patriarcais e 

heteronormativos.
9 

 Diante das mudanças e surgimento de protocolos elencados pelo Ministério da Saúde 

com ações voltadas ao público LGBT, ressalta-se que a formação do profissional da saúde não 

dispunha de disciplinas que referisse o tema sexualidade ou orientação sexual. Com as 

reformas curriculares a disciplina de sexualidade foi implantada no curso de Enfermagem das 

universidades brasileiras devido ao seu contexto submergir em vários aspectos que envolvem 

o planejamento de cuidado desta profissão
17

. Sexualidade e corpo estão intrinsecamente 

ligados ao cuidado como prática social de enfermeiros, tendo em vista serem profissionais a 

quem é outorgado o cuidado direto do corpo no qual se manifesta a sexualidade. Todavia, 

tanto nas escolas formadoras de profissionais como nas redes de atenção à saúde, falar da 

sexualidade se apresenta ainda como um tabu, algo muito velado e, de certa maneira, ainda 

proibido
18

. Este tema é analisado de forma biológica e reprodutiva e não tem seus aspectos 

sociais e políticos considerados. Deve-se ressaltar que a nova realidade da sexualidade pede 

uma atualização nesta disciplina, com o acréscimo do assunto LGBT que, ao passar dos 

tempos, tornou-se algo intrínseco a sexualidade
17

.
 

 Após a formação acadêmica, os enfermeiros são inseridos nos serviços de saúde em 

diversas áreas. Na Atenção Básica, suas atribuições são norteadas por diretrizes 

constitucionais que abordam que o profissional da saúde deve possibilitar o acesso universal e 

contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, acolher os usuários e promover a 

vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O 

estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma 

lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, que parte do princípio de que a 

unidade de saúde deva receber e ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de 

modo universal e sem diferenciações excludentes
19

.  

 A Atenção Primária à Saúde (APS) pressupõe um conjunto de ações individuais e 

coletivas relacionadas à promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação - constituindo-se em um dos principais caminhos de acesso para o 

sistema de saúde; está centrada no atendimento à família e na participação ativa da 

comunidade e dos profissionais responsáveis pelo seu cuidado. Neste âmbito, a Saúde da 
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Família é uma das principais estratégias, propostas pelo Ministério da Saúde que procura 

reorganizar os serviços e reorientar as práticas profissionais na lógica da promoção da saúde, 

da prevenção de doenças e da reabilitação, busca oferecer qualidade de vida à população, 

constituindo-se em uma proposta com dimensões técnica, política e administrativa 

inovadoras
20

.
  

 Na Estratégia de Saúde da Família (ESF) está inserida a Educação em Saúde, que é 

entendida como uma importante vertente à prevenção e que deve estar preocupada com a 

melhoria das condições de vida e de saúde das populações
21

. A educação em saúde se insere 

no contexto da atuação da Enfermagem como meio para o estabelecimento de uma relação 

dialógico-reflexiva entre enfermeiro e cliente, em que este busque conscientizar-se sobre sua 

situação de saúde-doença e se perceba como sujeito de transformação de sua própria vida
21

. 

Nesse contexto, o enfermeiro pode desenvolver ações de cuidado para lésbica nas quais 

enfatize riscos específicos e realiza práticas educativas em busca da promoção da saúde. 

 A Enfermagem tem seu cuidado fundamentado em conhecimento técnico-científico 

com base humanista. Nesta vertente têm buscado defender um cuidado pensado no qual 

valoriza as condições culturais e subjetivas de quem cuida e de quem é cuidado
22

. Para 

fundamentar a enfermagem como ciência aliada à prática, surgem as teorias de enfermagem, 

que passam a conferir cientificidade às ações do enfermeiro e tem contribuído para a 

construção de um campo de conhecimento específico
23

. Há mais de 50 anos, a Enfermagem 

tem se preocupado com as diferenças entre os enfermeiros exercendo seu cuidado profissional 

e os cuidados requeridos pelos clientes. Todavia, nem sempre a intervenção que o profissional 

realiza ao cliente é o que ele realmente precisa
24

. Neste contexto, a Teoria da Diversidade e 

Universalidade do Cuidado Cultural (TDUCC) revela-se como proposta para compreender 

estas diferenças.  

 A TDUCC direciona este estudo ao relacionar os cuidados prestados à lésbica por 

enfermeiros e enfatizar os fatores culturais e a relação com a assistência de enfermagem. Os 

conceitos de cultura e de cuidado devem ser focados na prática e na pesquisa de Enfermagem; 

também é necessário reconhecer a existência do sistema de cuidado profissional, mas, 

igualmente, do sistema de cuidado popular
25

. Assim, Madeleine Leininger estimula a 

utilização, pelos enfermeiros, da criatividade para executar tal método, bem como a 

necessidade de exercitar o olhar destituído de preconceitos. 

 A TDUCC ressalta que o enfermeiro, por vezes, não conhece o contexto sociocultural 

que faz parte da vida do usuário, o que pode levar ao choque cultural, no qual o enfermeiro 

não compreende as diferenças de valores, crenças e práticas culturais que o indivíduo traz 
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consigo. A partir disso, observa-se, muitas vezes, a imposição cultural quando o profissional 

expressa seus próprios valores, crenças e comportamentos culturais a um indivíduo, família 

ou grupo
26

, o que pode prejudicar a assistência ao cliente. Para evitar este choque cultural, o 

Modelo Sunrise, também proposto por Leininger, descreve que é necessário que o enfermeiro 

realize o levantamento sobre a estrutura social e a visão de mundo da cultura do cliente. 

Outras informações necessárias são a linguagem e o contexto ambiental, assim como os 

fatores de tecnologia, religião, filosofia, companheirismo, valores e crenças culturais, nos 

quais clientes e enfermeiros estão inseridos. Assim, a relevância deste estudo permite a 

identificação das diversidades e das universalidades do cuidado cultural e pode possibilitar o 

desenvolvimento de um diagnóstico de enfermagem que contemple as necessidades do cliente 

e proporcione um atendimento congruente com a sua realidade cultural
26

.  

 O processo de cuidado envolve o conhecimento dos modos de vida das lésbicas e o 

enfermeiro necessita conhecer a individualidade de cada uma, para tanto se faz necessário 

buscar o conhecimento e capacitação a partir das políticas públicas vigentes. Assim, nesse 

estudo buscou-se responder a seguinte questão condutora: Qual o cuidado prestado pelo 

enfermeiro a lésbicas na ESF?  

 A presente dissertação foi estruturada em concordância com as normas do Programa 

de Pós Graduação de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal 

de Pernambuco (PPGENF/CCS-UFPE). 

 Neste formato, a seção do referencial teórico que fundamentou esta pesquisa. Esta 

discorre sobre a TDUCC e o Modelo Sunrise para facilitar a compreensão sobre a 

complexidade dos componentes da teoria e a relação destes no comportamento para o cuidado 

às lésbicas na ESF, além de explanar conceitos relacionados a gênero e orientação sexual, a 

cultura lésbica e o papel da enfermagem no cuidado culturalmente congruente. Em seguida a 

seção do percurso metodológico, em que é descrito em detalhes a construção metodológica 

dos dois artigos, o  local da pesquisa, a população e o percurso metodológico em relação aos 

métodos e instrumentos utilizados na coleta e análise dos dados, que em todas as etapas 

fundamentaram-se na TDUCC. 

 Os resultados da pesquisa foram apresentados no formato de dois artigos, o artigo de 

revisão “Promoção da saúde da mulher lésbica: cuidados de enfermagem”, foi submetido à 

Revista Gaúcha de Enfermagem, teve como objetivo analisar o panorama da produção 

científica nacional e internacional acerca da assistência de enfermagem à mulher 

homossexual. 
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 O artigo original “Cuidados do enfermeiro à mulher lésbica na Estratégia de Saúde da 

Família”, será submetido à  uma revista com Qualis A2, o artigo teve como objetivo 

apreender quais  cuidados são prestados à lésbica pelos enfermeiros da Estratégia de Saúde da 

Família. 
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2 OBJETIVO 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar o cuidado do enfermeiro à mulher lésbica à luz da Teoria da Diversidade e 

universalidade do cuidado cultural.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Neste capítulo são apresentados aspectos conceituais da Teoria da Diversidade e 

Universalidade do Cuidado Cultural, relacionando com o cuidar de enfermagem 

disponibilizado as lésbicas a partir da compreensão do contexto cultural que advém o 

enfermeiro e o conhecimento dos cuidados que são requeridos pelas lésbicas. 

 

 

3.1 Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural: Aspectos Históricos e 

Conceituais 

 

 

 Em meados da década de 50 houve a explosão demográfica nos Estados Unidos 

devido à imigração ocasionada pelos conflitos da guerra fria. Na mesma época, a 

Antropologia americana se fundamenta nas diferenças culturais e defende a ideia de que toda 

expressão e crença tem significado e validez apenas no contexto cultural a que pertence. Neste 

contexto de mudanças, Madeleine Leininger refletiu sobre os diversos comportamentos e 

relacioná-los com a origem de cada indivíduo, destas concepções surgiria posteriormente a 

TDUCC
7

. 

  Madeleine Leininger se especializou em saúde mental e desenvolveu sua prática em 

casas de orientação para crianças. No decorrer de suas atividades, ela observou diferenças 

entre o comportamento das crianças e, gradativamente, reconheceu que havia diferenças 

culturais entre as crianças de diferentes procedências (alemãs, africanas, judias e anglo-

americanas), que tinham maneiras distintas de agir e de se comunicar, com comportamentos 

padronizados e repetidos
28

.
 

 Frente à ausência de conhecimento das culturas das crianças, Leininger buscou 

compreender as diferenças e as semelhanças entre as culturas e passou a explorar como as 

crenças, os valores e as práticas culturais poderiam influenciar os estados de saúde e de 

doença das pessoas. Nessa perspectiva, os enfermeiros não poderiam ajudar as pessoas sem 

compreender seus valores e crenças culturais.  

 Por estar preocupada com as questões de saúde, doença e cuidado, Leininger 

direcionou sua busca ao campo da antropologia, durante sua pós-graduação
28

. Ao final de 

1950, Leininger concluiu o curso de Doutorado, no qual produziu estudos relacionados à 
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antropologia e à enfermagem, em que foi possível identificar que o conhecimento das 

diferentes culturas seria importante para proporcionar um cuidado satisfatório
29

.  

 No início de 1960, se inicia a teorização de Leininger com os termos enfermagem 

transcultural e etnoenfermagem. Em 1966, na Universidade do Colorado, ofereceu-se o 

primeiro Curso de Enfermagem Transcultural com experiências de campo, que foi 

fundamental no desenvolvimento posterior de cursos similares em outras instituições
30

. 

 Em 1970, estabeleceu-se a Enfermagem Transcultural como disciplina obrigatória nos 

cursos de graduação
28

. Leininger definiu como Enfermagem Transcultural um ramo da 

Enfermagem que enfoca o estudo comparativo e a análise de culturas com respeito à 

enfermagem e às práticas de cuidados de saúde-doença, às crenças, aos seus valores, com a 

meta de proporcionar um serviço de atendimento de enfermagem congruente e eficaz para as 

pessoas de acordo com seus valores culturais
31

. 

 Ao se desenvolver como disciplina, incorporou o termo etnoenfermagem, que é um 

método de pesquisa qualitativo de enfoque naturalístico, aberto a descobertas e indutivo, para 

documentar, descrever, explicar e interpretar as visões de mundo, significados, símbolos e 

experiências de vida dos informantes como seus comportamentos diante de fenômenos de 

enfermagem atuais ou potenciais
27

.
 

 A Teoria de Leininger foi publicada em 1985 e em 1988 foram apresentadas mais 

explicações acerca de suas ideias, por meio das definições de vários conceitos como cultura, 

cuidado, visão de mundo, dentre outros.
 
Entretanto, Leininger salienta que essas definições 

são provisórias, podendo ser alteradas à medida que a cultura é estudada. 

 Foram elencados alguns conceitos concernentes a TDUCC, os quais foram 

considerados primordiais para o suporte teórico deste estudo. São eles: cultura, cuidado, 

valores culturais, visão de mundo, etnocentrismo, enfermagem, cuidado cultural, cuidado 

culturalmente congruente, descritos a seguir: 

 

Cultura: “refere-se aos valores, crenças, normas e modos de vida praticados, que foram 

aprendidos, compartilhados e transmitidos por grupos particulares que orientam o 

pensamento, as decisões e as ações de maneira padronizada”
22

. O modo de viver, 

comportamentos e hábitos são partes integrantes da cultura de cada um e influenciam as 

práticas de saúde e de Enfermagem. Nessa perspectiva a cultura tem abrangência de grupos 

que preservam determinados comportamentos como forma de pertencimento social e se 

revelam coletivamente em contextos específicos
23

.
 
A mulher lésbica pode ser considerada um 

grupo no qual são aprendidos e compartilhados determinados comportamentos. Assim sendo, 
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a abrangência da teoria envolve, além dos grupos étnicos, aqueles nos quais os indivíduos 

atuam juntos em um determinado contexto.  

 

Cuidado: como substantivo, refere-se às atividades de assistência, apoio ou facilitadoras para 

com outro indivíduo ou grupo, com necessidades evidentes ou previstas para amenizar ou 

melhorar a condição humana de vida. O cuidado é mais do que uma performance ou uma 

ação, pois tem um significado cultural e simbólico, um cuidado como proteção, respeito e 

presença
32

. O modelo de cuidado adequado deve convergir com a cultura dos usuários 

assistidos
34

. O cuidado à lésbica envolve atitudes de assistência apoiadora, avaliando as 

necessidades evidentes para amenizar ou melhorar as condições de vida humana. 

 

Valores culturais: são derivados da cultura e geralmente mantidos por longo período de 

tempo, orientam a tomada de decisões dos membros da cultura e são influenciados por fatores 

da estrutura social como religião, filosofia de vida, política e educação
33

, que podem ser 

diversificados ou universais. Os valores diversificados conduzem ao cuidado de enfermagem 

culturalmente diverso, pois considera a “variação de significados, padrões, valores ou 

símbolos de cuidado que são culturalmente originários dos homens para seu bem-estar ou para 

aperfeiçoar uma condição de vida ou para enfrentar a morte”. Os padrões universais de 

cuidado são aqueles que são comuns a todas as culturas
26

.
 

 

Visão de mundo: é a forma na qual as pessoas veem o mundo ou o universo e formam um 

quadro ou instância de valor sobre o mundo e suas vidas
26

. O enfermeiro constrói seus valores 

a partir do ambiente em que vive. Desta forma, o individuo vê o mundo através de sua cultura, 

não sendo raro que profissionais de enfermagem considerem apenas o seu conhecimento 

técnico-científico como correto e adequado
34

. Porém, o enfermeiro deve reconhecer a visão de 

mundo em que a lésbica está inserida para que suas influências não julguem o processo de 

cuidado. 

 

Etnocentrismo: é quando um grupo ou povo considera que sua cultura é a correta e que as 

demais estão erradas, afirmando que seus valores são modelos que devem ser seguidos pela 

sociedade
35

. A referida atitude poderá levar a atos de estereótipo e preconceito, que por sua 

vez produzem conflitos tais como o racismo, a violência e a desigualdade social. Os 

julgamentos dos enfermeiros realizados com base nos seus próprios referenciais culturais 

caracterizam as atitudes etnocêntricas, que são comuns nos cenários da atenção à saúde
36

. A 
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prática de imposições culturais na implementação do processo de cuidar ofertados pelo 

enfermeiro às clientes lésbicas pode prejudicar a assistência requerida por esta população.  

 

Enfermagem: profissão e disciplina humanística e científica focada no fenômeno e nas 

atividades do cuidado humano para assistir, apoiar, facilitar ou permitir que indivíduos ou 

grupos mantenham ou recuperem seu bem-estar (ou saúde) em forma culturalmente 

significativa e benéfica, ou para ajudar a pessoa a enfrentar a deficiência ou a morte
33

. Para 

que o enfermeiro atue profissionalmente, é indispensável que compreenda o significado 

cultural que as pessoas empregam para agir dessa ou daquela maneira em relação às diferentes 

experiências de saúde/doença que experimentam em seu processo de viver
37. 

 

Cuidado Cultural: ações de assistência e de suporte facilitadoras que auxiliam os indivíduos 

ou grupo a facilitar ou melhorar a condição humana e seu modo de vida, ou promover ou 

manter o bem-estar (ou saúde), ou ainda ajudar os clientes a lidar com a doença, deficiência 

ou com a morte em uma determinada cultura
33

. O conhecimento do cuidado cultural é 

essencial à prática do enfermeiro, pois ao considerar e respeitar o saber cultural do cliente 

considera-se, também, a totalidade da vida humana, o que permite a construção de um 

cuidado com qualidade. 

 

Cuidado culturalmente congruente: ocorre quando os valores da cultura de cuidados, 

crenças, expressões e padrões são explicitamente conhecidos e utilizados de forma adequada, 

com sensibilidade, e de forma significativa com pessoas de diversas culturas
33

. O atendimento 

de enfermagem será culturalmente congruente ou benéfico apenas quando as lésbicas forem 

conhecidas pelo enfermeiro e os seus padrões, expressões e valores culturais forem usados de 

forma apropriada para respeitar os saberes e práticas que as lésbicas trazem consigo. 

 

 Os conceitos e proposições imbricados na TDUCC reafirmam a importância do 

compromisso social que deve ser assumido pelo enfermeiro, pois a teoria ajuda a descobrir e 

documentar o mundo do usuário e utiliza seus pontos de vista, conhecimento e práticas junto 

ao seu conhecimento profissional, como base para adotar ações e decisões profissionais 

coerentes com a cultura. 

 Neste sentido, a TDUCC revela-se como proposta deste estudo, pois visa a 

compreender que os indivíduos advêm de diversas culturas e, para se disponibilizar uma 

assistência de enfermagem integral, faz-se necessário conhecer a realidade cultural de cada 
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um sem impor sua própria cultura. Além de considerar os aspectos culturais dos usuários 

durante a prática de cuidados, ressalta-se que os enfermeiros também têm suas crenças e 

valores, os quais são indissociáveis ao adentrar os serviços de saúde. Dessa forma, emerge a 

necessidade de refletir sobre a congruência dos cuidados prestados às lésbicas e avaliar o 

contexto sociocultural que advém o enfermeiro.  

 Ressalta-se que cada indivíduo apresenta comportamentos singulares em relação às 

diferentes experiências, o que inclui aspectos do cuidar de si, ou de ser cuidado, e isso se deve 

não às diferenças biológicas, mas às socioculturais, sendo a cultura determinante dessas 

particularidades
36

.  

 Frente à complexidade das sociedades, os enfermeiros se deparam com uma 

miscelânea de práticas de cuidado que envolvem conhecimentos populares e científicos. 

Nesse sentido, estudá-los torna-se essencial à enfermagem, pois possibilita a compreensão da 

maneira como os indivíduos percebem essa relação de cuidados, mas também como os 

enfermeiros se inserem e interagem nesse contexto marcado pela diversidade cultural, o que 

possibilita um novo enfoque ao cuidado de enfermagem
27

.
 

 

 

3.2 Modelo Sunrise: Compreendendo o cuidar da lésbica sob a ótica dos modos de vida 

dos enfermeiros 

 

 

 O modelo Sunrise, proposto por Leininger, consiste em um auxílio essencial para 

decifrar a TDUCC tem como objetivo facilitar a compreensão sobre a complexidade dos 

componentes da teoria e a influência destes no comportamento para o cuidado
38

.  

 Este modelo não é a teoria em si como afirma a autora, mas um diagrama que destaca 

os pontos principais da TUDCC e tem a estrutura composta por níveis que vão do mais 

abstrato ao menos abstrato. O nível I do modelo é a visão de mundo, caracteriza a forma como 

o indivíduo atribui valor ao que está ao seu redor, são avaliados elementos educacionais, 

econômicos, políticos e legais, valores culturais e modos de vida, sociais e ambientais, 

religiosos e filosóficos e tecnológicos. O nível II oferece conhecimento sobre os indivíduos, 

famílias, grupos e instituições, em vários sistemas de saúde. O nível III focaliza o sistema 

popular, o sistema profissional e a enfermagem. Por sua vez, o nível IV abarca as decisões e 

ações do cuidado em enfermagem que envolve preservação / manutenção, acomodação / 

negociação e repadronização / reestruturação cultural do cuidado
30

. Todas as dimensões e 
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componentes do modelo trazem como finalidade conhecer previamente em qual contexto 

cultural o indivíduo encontra-se inserido e de que forma poderá ser desenvolvido um cuidado 

culturalmente congruente. 

 O modelo da Figura 1 simboliza o nascer do sol que concerne em deixar o sol – o 

cuidado cultural – nascer e brilhar de forma tão intensa que se reflita sobre os demais, 

disseminando este cuidado cultural na sociedade e tem sido utilizado em estudos (teses e 

dissertações) para expandir o conhecimento e a visão de mundo dos enfermeiros
39

. 

 

 

Figura 1 - Modelo Sunrise: Modelo Sol Nascente da Teoria Da Universalidade e Diversidade 

do Cuidado Cultural. FONTE: Leininger; McFarland (2006). 
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 Obter o conhecimento e a compreensão de outra cultura exige tempo para o 

enfermeiro, além do uso da criatividade e uma visão destituída de preconceitos profissionais, 

atentar aos valores e crenças que são consideradas importantes pelo indivíduo
40

. 

 A proposta do modelo Sunrise é a valorização e o conhecimento prévio do usuário, 

pois a partir daí poderá ser evitado o choque cultural, sendo necessário considerar os aspectos 

culturais dos clientes durante a prática de cuidados, porém ressalta-se que os profissionais de 

enfermagem também têm suas crenças e valores. Deste modo, a conduta dos profissionais de 

saúde pode refletir suas crenças pessoais e profissionais sobre a doença. Assim, eles levam à 

prática clínica suas próprias crenças, que influenciam suas visões, avaliações e, sobretudo, o 

cuidado com os usuários
41

. 

 O cuidado à saúde da mulher é uma ação programática desenvolvida pela 

Enfermagem, que a priori tem um enfoque particular na saúde reprodutiva e heterossexual. 

Deparar-se com uma mulher que revela sua orientação sexual como sendo homossexual 

poderá a princípio despertar uma dificuldade por parte do profissional na abordagem deste 

atendimento
6
. Neste contexto, o choque cultural pode ocorrer quando alguém externo tenta 

compreender ou adaptar-se, efetivamente a um diferente grupo cultural. O que é estranho 

poderá provocar desconforto e até repulsa por parte do enfermeiro e ocorre, assim, a 

imposição cultural que passa a impor seus próprios valores, crenças e comportamentos 

culturais a um individuo ou grupo de outra cultura
30

.
 

 O foco do modelo Sunrise está na inter-relação entre o cuidado e a cultura, para o 

alcance do objetivo, que é o serviço de cuidado culturalmente congruente. A visualização do 

Sol permite a projeção das informações obtidas a partir dos elementos descritos pelo 

enfermeiro em suas diversas dimensões, quando o enfermeiro é capaz de identificar o cuidado 

à lésbica buscando um paralelo entre sua visão de mundo e as particularidades intrínsecas à 

lésbica no que permeia fatores culturais. Destacam-se questões de gênero, religião, política, 

economia, visão de mundo, ambiente, dentre outros fatores, que podem influenciar no 

desenvolvimento de um cuidado integral. A partir desta identificação é possível compreender 

se os cuidados de enfermagem prestados à lésbica são realmente congruentes com a cultura 

das lésbicas. 

  Faz-se necessário essa construção, pois mesmo que ocorra o conhecimento dos 

direitos das lésbicas pelos enfermeiros, isto nem sempre é refletido na prática e parece haver 

uma distinção de tratamento a este grupo específico
43

. 
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3.3 Cultura lésbica e cuidado de enfermagem: invisibilidade, direitos e busca por 

emancipação 

 

 

 A cultura é um aspecto relevante na determinação do modo de viver das pessoas. 

Assim, interessa à Enfermagem conhecê-la para estabelecer práticas mais efetivas de cuidado, 

incentivar e apoiar estas práticas na descoberta de padrões de vida mais saudáveis
44

. Por ser 

essencialmente uma profissão de cuidados transculturais, a Enfermagem deve permanecer 

centrada na promoção do cuidado humano para pessoas de maneira significativa e congruente, 

respeitando os valores culturais e o estilo de vida. 

 Neste trabalho, a cultura considerada é aquela descrita por enfermeiros sobre como 

percebem os modos de vida que as lésbicas estão inseridas, composta de valores e crenças que 

influenciam seu viver e norteiam suas ações. O cuidado de Enfermagem embasado na cultura 

proporciona o respeito à forma como as lésbicas consideram a vida, recuperam-se de 

enfermidades, mantêm a saúde ou enfrentam os processos intrínsecos a seu contexto social. 

Nessa perspectiva para Leininger, a cultura tem abrangência de grupos que preservam 

determinados comportamentos como forma de pertencimento social e se revelam 

coletivamente em contextos específicos
32

. 

 As relações humanas estão inseridas neste contexto social, sendo incorporadas por 

meio de uma transição histórica marcada por uma rígida separação de papéis entre os sexos, 

os gêneros, as identidades e os desejos. Estes são pautados no binarismo: macho ou fêmea, 

masculino ou feminino, homem ou mulher, heterossexual ou homossexual e constitui-se de 

normas para as relações que seriam propagadas como saudáveis ou produtivas 
45

. 

 No âmbito dessas relações surge a identidade de gênero, que é constituída a partir de 

uma multiplicidade de fatores que perpassam o biológico, o fisiológico e o social; estes são 

dinâmicos e instituídos ao longo do tempo por dispositivos da sexualidade e retificam o 

sistema sexo (separados por macho e fêmea), os gêneros (separados em masculino e 

feminino), as identidades sexuais (separadas em homem e mulher) e os desejos e as práticas 

sexuais (separadas em heterossexual, homossexual e bissexual). Sendo assim, a identidade de 

gênero é um processo de construção permanente, no qual as categorias de gênero homem e 

mulher podem passar duas formas, dentre várias possíveis, de produção performativa
4
. Esta 

não é um atributo estático, é um processo em construção permanente no qual as categorias de 

gênero homem e mulher podem passar por uma multiplicidade de fatores
46

. 
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 Relacionando os desejos e práticas sexuais para compreensão da homossexualidade, 

Jonh Money organiza a sexualidade humana a partir da óptica interacionista, ou seja, 

procurando articular a capacidade cultural humana com as origens filogenéticas da espécie
5
. 

 A orientação sexual advém, então, do desejo ou do sentimento de um indivíduo por 

outro, este pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. O primeiro entre homem e 

mulher e o segundo entre homens ou entre mulheres e o terceiro entre ambos. Segundo 

Money, pioneiro na área de sexologia, a orientação sexual, tem influências externas, mas é 

formulada com o desenvolvimento da personalidade até os oito anos. Porém, o critério 

decisório está em por quem o indivíduo se apaixona, se por indivíduos do mesmo gênero ou 

do gênero oposto ao seu
47

. Estas relações não se resumem ao ato sexual, e sim envolvem 

sentimentos que são comuns ao habitual heterossexual.  

 Mulheres que têm desejo sexual e afetivo por mulheres são denominadas lésbicas e 

compõem um grupo na sociedade com características próprias. A construção da identidade 

lésbica perpassa aspectos de ordem psíquica, social e política na construção da consciência 

política, pois os laços identificatórios são importantes na formação de grupos de mulheres que 

desenvolveram ações coletivas. Estas não são apenas ações de um agregado de pessoas, mas 

de grupos de pessoas e, portanto, de pessoas que compartilham laços identificatórios dentro 

desses grupos e que são permeados necessariamente pelo contexto social no qual esses 

sujeitos e grupos são produzidos e produzem a si mesmos
48

. Para Leininger, os modos de vida 

de um grupo ou indivíduo são alguns dos fatores que incorporam a cultura e que precisam ser 

conhecidos previamente pelos enfermeiros. 

 A cultura LGBT foi conquistada ao longo do tempo e celebrada em um espaço 

concreto com visibilidade para todas as multiplicidades sexuais. Cada subgrupo inserido nessa 

cultura tem diferenças e igualdades que precisam ser entendidas, assim, é necessário 

diferenciar esse espaço multicultural, garantir a visibilidade do que se poderia chamar de 

subculturas específicas, que são as subculturas lésbica, gay, bissexual e transgenérica. Cada 

uma realiza uma produção cultural de modo particular, na qual precisa se compreender suas 

particularidades e significados para sociedade
48

.  

  A cultura LGBT pode ser entendida como o produto das transformações vividas na 

sociedade e que atingem todas as suas dimensões; é resultado da transformação dos espaços 

público e privado, da emergência política daqueles que, até o momento sofrem pressão para 

serem enquadrados em normas heteronormativas. 

 A TDUCC norteia a compreensão da diversidade em que grupos estão inseridos e 

possibilita refletir acerca dos fatores culturais que interferem nas experiências com o cuidado 
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de si, vividas de forma singular por cada lésbica baseadas em suas crenças pessoais e em 

fatores históricos e culturais, além da construção de seus saberes sobre o processo de saúde e 

doença. A teoria permite que o enfermeiro descubra o significado do cuidado cultural, as 

práticas de cuidado específicas de cada cultura e como os fatores culturais, especialmente 

religião, política, economia, visão de mundo, ambiente e gênero, dentre outros, podem 

influenciar no cuidado ao ser humano
49

. 

 A Enfermagem tem papel fundamental nesse processo, o que torna indispensável 

conhecer e respeitar os direitos das lésbicas. Porém garantir a assistência integral implica 

englobar, no atendimento, aspectos psicológicos, sociais, biológicos, sexuais, ambientais e 

culturais que são vivenciados por este grupo. Cabe ressaltar que esta assistência integral é 

possível ao considerar e compartilhar experiências, saberes e práticas que as mulheres trazem, 

tornando-as participantes ativas e autônomas no cuidado de si
49

. 
 

 A compreensão das vivências das lésbicas transita entre o corpo, os papéis sociais, a 

família e as conjugalidades e produz subjetividades que são incorporadas em seus modos de 

ver, pensar e agir e em suas vivências sociais e particulares. Na contemporaneidade, a lésbica 

ainda se encontra na invisibilidade ao pertencer em duas categorias estigmatizadas pela 

sociedade, ser mulher e a de ser homossexual, estando então, inserida numa sociedade 

machista, androcêntrica e heteronormativa
46

. 

 A discriminação das lésbicas inicia-se ainda no contexto familiar, quando revelam sua 

orientação sexual. Sendo homossexuais, deixam de cumprir sua função de fêmea reprodutora 

de filhos, além de assumir uma postura ativa em seu desejo sexual. A partir daí, muitas são 

excluídas do convívio familiar, o que leva a atitudes como: negação da sua orientação sexual 

(do reconhecimento das suas atrações emocionais) para si mesmo e para os outros; tentativas 

de mudar a sua orientação sexual; baixa autoestima e imagem negativa do próprio corpo, 

depressão, vergonha, defensibilidade, raiva e/ou ressentimento – o que pode levar ao suicídio 

já em tenra juventude;  angústias, ansiedade e transtornos psicológicos, os quais precisam ser 

avaliados de forma criteriosa devido a possibilidade de suicídio
50

.Essa tendência foi 

identificada no Estados Unidos da America/EUA ao salientarem que o suicídio entre homos-

sexuais, particularmente entre adolescentes e jovens adultos, tem sido considerado alto nos 

últimos 25 anos
51

. Compreender essas angústias, além de buscar formas para enfrentá-las 

também faz parte do processo de cuidar dos enfermeiros. As práticas assistenciais de 

enfermagem envolvem desde o planejamento a avaliação das ações que são dispensadas ao 

indivíduo. 
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 Na ESF, o enfermeiro constrói um convívio diário com a comunidade, onde é possível 

prestar cuidados tendo como suporte a Educação em Saúde, pois o enfermeiro passa a ser um 

mediador nos processos pedagógicos de saúde. Para Paulo Freire, a educação fundamenta-se 

na reflexão da realidade em que o homem é um sujeito do seu próprio mundo com seus 

valores, saberes e problemas, retornando posteriormente a esta mesma realidade
52

. Assim, o 

enfermeiro é um educador no momento em que percebe o contexto sociocultural que advém a 

lésbica e elabora um plano de cuidados que visa a autonomia e empoderamento da usuária 

para participar ativamente no seu projeto terapêutico com enfoque na promoção da sua saúde 

e de sua coletividade, na perspectiva de contribuir para o autocuidado
53

. 

 A saúde da mulher é vista sobre a óptica heterossexual e reprodutiva, em que a 

biologia é a sua única realidade e nega a verdade do relacional social, econômica, e a 

experiência contextual da vida de cada mulher. No tocante as práticas sexuais, por vezes a 

avaliação dos enfermeiros ocorre de forma superficial, não sendo avaliados os riscos e não se 

faz referências às práticas de sexo seguro neste grupo, ignorando-se o fato de que mulheres 

que têm atividade sexual exclusivamente com outras mulheres podem ter risco de doenças 

sexualmente transmissíveis como a transmissão do vírus do papiloma humano, o que resulta 

em verrugas genitais. Outras como a Hepatite C e o HIV
54

. Outros danos que prejudicam a 

saúde da mulher lésbica estão relacionados ao uso de álcool, drogas ílicitas e cigarros em 

maior incidência do que em mulheres heterossexuais e níveis mais elevados de uso de drogas 

têm sido encontradas associadas com problemas emocionais e comportamentais
55

. 

 A partir dessa compreenção, é possível construir o diálogo para que o cuidado seja 

efetivo, pois possibilita o vínculo entre os dois sujeitos da ação e permite o intercâmbio de 

saberes e a construção de conhecimento, tornando o usuário participante ativo do cuidado. 

Este diálogo pode ser construído pelo enfermeiro na ESF, que é porta de entrada para receber 

e acolher esta mulher com o desenvolvimento de ações de acordo com a cultura e concepções 

inerentes ao universo de cada lésbica, incluindo cuidados básicos com a alimentação, prática 

de atividade física, estética corporal, saúde física e mental, entre outros
7
. Para reforçar essas 

ações nos serviços de saúde, o Ministério da Saúde lança, em 2012, um protocolo que 

direciona os serviços de saúde e profissionais da saúde a fim de atender de forma integral e 

equânime o público LGBT
16

.
 

 A Política Nacional de Saúde Integral LGBT tem como objetivos específicos a 

ampliação do acesso desta população aos serviços de saúde do SUS, garantindo às pessoas o 

respeito e a prestação de serviços de saúde com qualidade e resolutivos as suas demandas e 

necessidades
16

. Neste âmbito, o cuidado de enfermagem prestado à lésbica envolve desde a 
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escuta qualificada à oferta de exames específicos, o que pode ser relacionado às atribuições do 

enfermeiro na ESF que, conforme protocolos e outras normativas técnicas estabelecidas pelo 

gestor municipal ou do Distrito Federal, de acordo com as disposições legais da profissão, 

deve realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, além de 

proporcionar um atendimento integral aos diversos grupos e dentre estes está a saúde da 

mulher
56

.
 

 A Política de Atenção à Saúde LGBT vem fortalecer as ações que o enfermeiro 

executa na ESF, pois também objetiva reduzir os problemas relacionados à saúde mental, 

drogadição, alcoolismo, depressão e suicídio entre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais e a eliminação do preconceito por orientação sexual
50

. Para este item, os 

enfermeiros também precisam compreender as necessidades e angústias sociais vivenciadas 

pelas lésbicas, além de evitar o heterossexismo para então buscar apoio multiprofissional 

neste processo de cuidado. O protocolo também enfoca a sensibilização dos profissionais a 

respeito dos direitos de LGBT, com inclusão do tema da livre expressão sexual na política de 

educação permanente do SUS
57

. 

 O conhecimento destes direitos se faz necessário para que seja possível compreender 

as necessidades intrínsecas das lésbicas e desenvolver um cuidado de enfermagem benéfico e 

satisfatório. Para Leininger, conhecimento de significados e práticas de um grupo se faz 

necessário para que este cuidado seja conduzido por uma lente apropriada para olhar e cuidar, 

considerando a diversidade cultural.
49 

 Um componente relevante no processo e no resultado do cuidado está a educação em 

saúde, neste o enfermeiro contribui com para construção crítica, valorizando a culturalidade 

da lésbica e implantando ações que contemplem de forma equânime a saúde da mulher.
58
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 Nesse capítulo será apresentado o caminho metodológico utilizado na elaboração dos 

dois artigos: Promoção da saúde da mulher lésbica: cuidados de enfermagem e; Cuidados do 

enfermeiro à mulher lésbica na estratégia de saúde da família. 

 

4.1 Artigo de revisão integrativa: Promoção da saúde da mulher lésbica: cuidados de 

enfermagem 

 

 

4.1.1 Tipo de abordagem 

 

 

 A pesquisa envolve a busca de conhecimentos sobre determinada temática, para tanto 

se faz necessário identificar, analisar e sintetizar a literatura existente sobre o assunto que se 

busca. A temática escolhida ainda é pouco divulgada no campo da saúde, desta forma 

percebeu-se a necessidade de levantar informações sobre a Assistência de Enfermagem na 

Homossexualidade Feminina, bem como as produções científicas a cerca de quais cuidados 

são disponibilizados a este grupo e as limitações existentes
59

. 

 A metodologia escolhida foi a Revisão Integrativa, pois esta permite realizar um 

levantamento das produções científicas de forma concisa e ordenada que possibilita o 

conhecimento atual da temática estudada. Esse método de pesquisa proporciona aos 

profissionais da saúde dados relevantes acerca de determinado assunto, em diferentes lugares 

e momentos, mantendo-os atualizados e facilitando as mudanças na prática clínica como 

consequência da pesquisa, além da implementação de intervenções efetivas na assistência a 

saúde e a redução de custos
60

. 

 A revisão integrativa é capaz de gerar uma fonte de conhecimentos atualizados sobre o 

problema e avalia se o conhecimento cientifico adquirido pode ser replicado na prática. O 

mesmo segue padrões de rigor metodológico no qual possibilita ao leitor identificar as 

características dos estudos analisados e suas contribuições para enfermagem. Nessa revisão 

foi possível identificar a nulidade de estudos brasileiros e a escassez de estudos internacionais 

traduzindo-se na importância de incrementar a produção científica relacionada ao tema em 

estudo
61

. 
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4.1.2 Fases do processo de elaboração 

 

 

 Para a realização desta revisão, foram adotadas as seguintes etapas para o estudo: 1) 

Identificação da questão norteadora; 2) Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; 3) 

Categorização dos estudos; 4) Avaliação dos estudos incluídos; 5) Interpretação dos 

resultados e 6) Apresentação da revisão
60

. 

 

 

4.1.2.1 Identificação da questão norteadora 

 

 

 A construção desta revisão emergiu da questão norteadora: Qual o panorama da 

produção científica nacional e internacional acerca da assistência de enfermagem à mulher 

homossexual? 

 

 

4.1.2.2 Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão (Amostragem ou busca na 

literatura) 

 

 

 Utilizaram-se como critérios de inclusão publicações no período de 1990 a 2013, nos 

idiomas Inglês, Português ou Espanhol. Foram excluídos os trabalhos sem os resumos 

disponíveis para análise nas bases de dados e bibliotecas.  

 O levantamento de dados foi realizado por pares, nas seguintes bases de dados: 

Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), Literatura Latino Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Bases de Dados em Enfermagem (BDENF) e 

Scopus, e na biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO)  e Banco de 

dados Cochrane.  

 Os descritores utilizados nesta pesquisa, indexados nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), foram Homossexualidade Feminina, Cuidados de Enfermagem, Promoção da 

Saúde e Saúde da Mulher, bem como suas respectivas traduções em inglês e espanhol. O 

processo de busca pelos estudos está apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Fluxograma do processo de seleção dos estudos. Recife, PE, 2014 

 

 

 

 
Estudos encontrados a partir da associação dos descritores: 206 

 

Homossexualidade Feminina and Cuidados de Enfermagem: 08 
MEDLINE = 08  SCOPUS = 00  LILACS = 00 

BDENF = 00  COCHRANE = 00 SciELO = 00 
 

 

Homossexualidade Feminina and Promoção da Saúde: 38 
MEDLINE = 34  SCOPUS = 02  LILACS = 01 

BDENF = 00  COCHRANE = 01 SciELO = 00 
 

 

Homossexualidade Feminina and Saúde da Mulher: 160 
MEDLINE = 151  SCOPUS = 02  LILACS = 03 

BDENF = 01  COCHRANE = 00 SciELO = 03 

 

 

Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

 

Publicações excluídas: 198 

Publicações selecionadas: 08 

Publicações duplicadas: 04 

Amostra final: 04 

 

 

Amostra do estudo: 04 

 

 
Estudos encontrados a partir do descritor Homossexualidade Feminina: 2.404 

 

MEDLINE = 2.300  SCOPUS = 13  LILACS = 68 

BDENF = 01   COCHRANE = 15 SciELO = 07 

 
 



39 

 

4.1.2.3 Categorização dos estudos 

 

 

 Para coleta de dados, foi utilizado um formulário, já validado
62

, com informações 

sobre categoria profissional dos autores, local e ano da pesquisa, tipo de revista, título, tipo de 

estudo e nível de evidência científica em que os artigos foram publicados. Os níveis de 

evidência auxiliam na avaliação clínica de informações resultantes de pesquisa e orientam a 

decisão de inserir ou não os achados à prática, através do sistema de classificação de 

evidências que quantifica a qualidade de informações
63

. As informações foram extraídas 

mediante exaustiva leitura e releitura das publicações, que foram organizadas para análise de 

dados. Foram analisadas as características metodológicas dos estudos com a classificação dos 

níveis de evidência, em seis níveis: 

I) Metanálise de múltiplos estudos controlados; 

II) Estudo individual com delineamento experimental; 

III) Estudo com delineamento quase-experimental; 

IV) Estudo com delineamento não-experimental como pesquisa descritiva correlacional e 

qualitativa ou estudos de caso; 

V) Relatório de casos ou dado obtido de forma sistemática, de qualidade verificável ou dados 

de avaliação de programas; 

VI) Opinião de autoridades respeitáveis baseada na competência clínica ou opinião de comitês 

de especialistas
(62)

. 

 

 

4.1.2.4 Avaliação dos estudos escolhidos 

 

 

 As publicações foram selecionadas a partir dos critérios de inclusão e exclusão, 

realizando-se inicialmente a leitura dos resumos e, posteriormente, a leitura do texto completo 

para definir a amostra deste estudo. Nessa etapa, procurou-se excluir os artigos que não 

contemplavam a questão da pesquisa, de acordo com a tabela 1. 
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Tabela 1 - Justificativa para exclusão de artigos de acordo com critérios de inclusão e 

exclusão. 

Justificativa MEDLINE SCOPUS LILACS BDENF COCHRANE SCIELO Total 

Resumos sem relevância 

por não atingirem o 

objetivo do estudo 

177 04 04 00 01 02 188 

Outro idioma 01 00 00 00 00 00 01 

Estudo realizado com 

homossexual masculino 
09 00 00 00 00 00 09 

Repetidos 02 00 00 01 00 01 04 

Total excluído 189 04 04 01 01 03 202 

Total incluído 04 00 00 00 00 00 04 

 

 

4.1.2.5 Interpretação dos resultados 

 

 

 Os resultados extraídos pautaram-se em quatro publicações que estão apresentadas no 

Quadro 1. Os estudos encontravam-se na língua inglesa, sendo dois de reflexão e dois de 

revisão bibliográfica. Quanto à força das evidências, os quatro artigos tiveram nível de 

evidência IV. Em relação à categoria profissional, as pesquisas foram realizadas por 

enfermeiras doutoras e mestras que atuavam na área acadêmica como professoras e 

pesquisadoras, não havendo produção científica por parte de acadêmicos. 

 A busca nas bases revelou poucos estudos acerca da temática investigada. No que 

permeia as pesquisas nacionais, não foi encontrado nenhum estudo que remeta a lésbicas e 

cuidados de enfermagem, visto que dos quatro artigos selecionados, três são dos Estados 

Unidos e um do Canadá, o que demonstra a fragilidade de ações em saúde voltadas para as 

mulheres homossexuais no Brasil. 
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Quadro 1 - Síntese dos principais resultados encontrados nos artigos selecionados sobre a 

assistência de enfermagem ao grupo de lésbicas. Recife, 2014. 

Título 
Autores / 

Ano / Fonte 
Objetivo Resultados 

Social Justice 

Considerations for 

Lesbian and 

Bisexual Women’s 

Health Care
11

 

Weisz, VK 

 

2008 

 

Carolina do 

Norte, EUA 

Refletir sobre a justiça 

social para o cuidado da 

saúde da mulher lésbica e 

bissexual 

Os cuidados à saúde para lésbicas e 

bissexuais passam por discriminação e 

necessitam de consciência para justiça 

social. Os enfermeiros são capacitados 

desde sua formação a ouvir e cuidar de 

grupos marginalizados, estando em 

posição única para defendê-los. 

The view from 

somewhere: 

locating 

lesbian experience 

in women’s 

health
12

 

McDonald C, 

McIntyre M, 

Anderson B. 

 

2003 

 

Canadá 

JOGNN - 

Journal of 

Obstetric, 

Gynecologic, 

& Neonatal 

Nursing 

Compreender as 

experiências de divulgação 

lésbica e a contribuição 

para saúde da mulher para 

educação em enfermagem 

Os enfermeiros devem ter um maior 

conhecimento e consciência das 

estruturas de poder no sistema de saúde a 

fim de criar espaço para que as lésbicas 

tornem-se sujeitos de suas próprias vidas 

e em cuidados de saúde. 

Chronic Illness 

Care for Lesbian, 

Gay, & Bisexual 

Individuals
13

 

Dibble SL, 

Eliason MJ, 

Christiansen 

MA. 

 

2007 

 

San Francisco, 

EUA 

 

Health Care 

for Women 

International 

Discutir definições 

importantes que descrevem 

a vida LGB, divulgação 

das identidades sexuais, os 

fatores de risco e dados 

sobre questões de doença 

crônica para pacientes 

LGB, e como enfermeiros 

podem conduzir avaliações 

vitais sobre a sexualidade. 

As doenças crônicas estão em maior 

porcentagem para o grupo LGB do que 

para heterossexuais. Enfermeiros 

precisam construir um novo olhar no que 

se refere a gênero e sexualidade para 

atender de forma igualitária ao grupo. 

Combating 

Heterosexism: 

Implication for 

nursing
14

 

Walpin L. 

 

1997 

 

New 

Jersey,EUA 

Clinical Nurse 

Specialist 

Apresentar o estado atual 

do conhecimento sobre a 

formação da identidade 

individual e 

desenvolvimento de casal 

na comunidade gay e 

lésbica e descrever o 

impacto do heterossexismo 

no planejamento do 

cuidado de enfermagem. 

Conclui-se que o heterossexismo 

padroniza o entendimento de que a 

sociedade é heterossexual, causando 

sofrimento para gays e lésbicas em 

revelar sua orientação para profissionais 

de saúde, este fator compromete 

negativamente no planejamento e 

cuidados de enfermagem. 
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4.1.2.6 Apresentação da Revisão 

 

 

 O estudo foi apresentado em formato de artigo, contemplando as etapas percorridas e a 

síntese do conhecimento evidenciado nas publicações, contendo os detalhes das pesquisas da 

amostra. A análise dos artigos incluídos foi apresentada de forma descritiva e permitiu a 

avaliação de evidências, identificação das necessidades de novas pesquisas em relação ao 

tema na busca de fundamentos científicos para orientar a prática profissional. 

 

 

4.2 Artigo original: Cuidados do enfermeiro à mulher lésbica na estratégia de saúde da 

família 

 

 

4.2.1 Delineamento do estudo 

 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, regido pela abordagem qualitativa e 

ancorado pela TDUCC. A pesquisa qualitativa tem uma visão idealista, subjetivista e 

interpretativa da realidade, o que possibilita o pesquisador coletar e analisar, por meio das 

falas, avaliando as relações que se estabelecem durante as situações de encontro/interação em 

que palavras, gestos, arte, e vários fatores simbólicos se entrelaçam e permitem ser 

interpretados de forma singular e particular
63

. 

 A escolha da abordagem desse estudo permitiu descrever como os enfermeiros agem e 

reagem diante de questões que envolvem orientação sexual e possibilitou compreender a 

distância entre prática e conhecimento. Por ser qualitativa, possibilitou a compreensão dos 

fenômenos sociais, relações humanas, valores e culturas nas quais o enfermeiro está inserido e 

seu entendimento a respeito da lésbica e as repercussões no processo do cuidado
30

. 

 Para a coleta, análise e discussão dos resultados foi utilizado o modelo conceitual 

criado por Madeleine Leininger, a TDUCC. Este modelo permite investigar práticas 

relacionadas ao cuidado, à saúde, ao bem-estar, às experiências nos ciclos de vida e às outras 

áreas que envolvem o fenômeno do cuidado cultural
33

. 
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4.2.2 Ambiente do estudo 

 

 

 Esta pesquisa foi desenvolvida no Município de Palmares, situada na Zona da Mata 

Sul, estado de Pernambuco. A população do município é composta por 59.526 habitantes, os 

quais têm como principal fonte de renda o comércio informal e o trabalho em usinas de cana-

de-açúcar
64

.  

 O sistema de saúde é pleno com recursos pactuados em nível federal e estadual. A 

atenção primária é distribuída por 18 equipes de Saúde da Família, distribuídas em 17 

unidades básicas de saúde, no qual cinco estão localizadas na zona rural e 12 na urbana. As 

Unidades de Saúde da Família atingem uma cobertura de 80% da população da cidade e as 

equipes atendem em média 1.200 famílias
65

. 

 A escolha do referido município se deu por fazer parte da vivência profissional da 

pesquisadora, reforçada pelas dificuldades na prática clínica em atender clientes lésbicas na 

ESF e também por determinação da gestão que solicita uma contribuição científica para o 

município. 

 

 

4.2.3 Participantes do estudo 

 

 

 Os sujeitos da pesquisa foram os enfermeiros que atuam na ESF e compõem a zona 

urbana e rural, a fim de possibilitar o conhecimento de cada realidade a qual o profissional 

está inserido. Os critérios de inclusão foram: trabalhar há pelo menos um ano na unidade.  

Foram excluídos os enfermeiros que estivessem afastados por motivo de férias, licença ou 

atestado de saúde no momento da produção dos dados. Dentro do universo de 18 enfermeiros, 

17 participaram da pesquisa, sendo um excluído por estar afastado por motivo de férias. 

 

 

4.2.4 Procedimentos para produção de dados 

 

 

 Foi realizada, em junho de 2014, reunião com a Secretária de Saúde, as coordenadoras 

de atenção básica e saúde da mulher do município de Palmares/PE para apresentar o projeto 



44 

 

de pesquisa, em que acordou-se que a coleta de dados iniciaria antes do período da copa do 

mundo de futebol. Após a apresentação do projeto foi solicitado a apresentação dos resultados 

para os profissionais que compuseram a pesquisa a fim de trazer contribuições científicas para 

os enfermeiros ampliarem seus conhecimentos para prestação de cuidados à lésbica. 

 Após reunião com os coordenadores, os enfermeiros foram informados sobre a 

pesquisa e a disponibilidade de horário dos mesmos para realização das entrevistas a fim de 

não interferir o atendimento da unidade. Assim a produção dos dados se deu por meio de 

entrevista individual que aconteceu no consultório de enfermagem das respectivas ESF da 

zona urbana a qual os enfermeiros fazem parte. Para os enfermeiros da zona rural, devido a 

dificuldade de transporte, os mesmos foram conduzidos pela coordenação para a secretaria de 

saúde, onde, em sala fechada, foram realizadas as entrevistas. Os locais disponibilizados 

permitiram as gravações de áudio de forma satisfatória, pois eram fechados e livres de ruídos, 

além de proporcionar privacidade para os entrevistados. 

 A técnica utilizada na coleta de dados possibilitou, por intermédio de um diálogo 

estruturado, compreender as opiniões e impressões dos enfermeiros acerca dos cuidados 

disponibilizados à lésbica. A forma específica de conversação que se estabeleceu na entrevista 

favoreceu ao acesso às opiniões, às crenças, aos valores e aos significados que os enfermeiros 

atribuem a si, aos outros e ao mundo circundante
66

. Assim, os aspectos estudados foram 

relacionados à cultura, religião e sociodemográficos relativos aos cuidados. Além da gravação 

do áudio foi utilizado diário de campo no qual foi registrado algumas impressões como 

reações, emoções e expressões faciais e corporais dos depoentes, exteriorizadas durante o 

decorrer da entrevista. Numa conversa entre duas pessoas existem três tipos de comunicação: 

a comunicação não verbal, as entonações e as próprias palavras. Uma gravação, por si só, não 

nos mostra o não verbal, assim como a escrita (diário de campo), por si só, não revela as 

entonações. É necessário, portanto, um esforço adicional do pesquisador, para que ele consiga 

registrar os três tipos de comunicação que fundamentam a narrativa dos depoimentos.
67

  

 A princípio foi explicado o conteúdo do projeto através do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), após o consentimento iniciou-se a entrevista que foi 

guiada por um roteiro semiestruturado (APÊNDICE B), contendo perguntas sobre dados 

sociodemográfico e pelas seguintes questões norteadoras: Você atende a mulher lésbica? Fale 

sobre o seu atendimento. Quais os cuidados de enfermagem são prestados a mulher lésbica? 

As entrevistas foram gravadas em gravador digital e os dados ficarão em sigilo por um 

período de cinco anos no computador do orientador da pesquisa, com os Termos de 

Consentimento Livre Esclarecido e diário de campo, na sala do Departamento de Enfermagem 
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da UFPE, área de Saúde da criança e adolescente, Av. Prof. Moraes Rego, 1235 Cidade 

Universitária CEP: 50.670-901-Recife-PE Fone: (81) 2126 8543 Fax: (81) 2126 3932 e-mail: 

enfermagem@gmail.com um banco de dados eletrônicos, exclusivo do pesquisador. 

 

 

4.2.5 Análise de Dados 

 

 

 Após as entrevistas, os dados foram transcritos pela autora, através da escuta dos 

depoimentos gravados adicionadas as anotações do diário de campo, em seguida foi realizada 

a leitura atentiva das transcrições a fim de favorecer o processamento analítico posterior, 

sempre permeadas pelo suporte teórico da TDUCC que sustentava a pesquisa. 

 Esse processo analítico se deu a partir da técnica da análise temática sugerida por 

Minayo. Essa técnica “consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico 

visado, podendo ser representada por uma palavra, frase ou resumo.
68 

Esta análise foi 

desenvolvida a partir de três etapas: 1ª) Pré-análise: nessa etapa houve leitura e releitura 

exaustiva do material  a  fim  de  se  aprimorar  o  conteúdo, sempre  retornando  à  pergunta e 

ao objetivo  da pesquisa.  Nesta fase também se fez destaques das entrevistas, usando grifos 

coloridos, seja  para  identificar  aspectos  convergentes, seja para sublinhar aspectos 

divergentes com relação às informações que ia obtendo de cada uma das entrevistas em 

particular, e  após, do  conjunto  dos  depoimentos. Esses destaques  deram  origem  às  

unidades de registro, que  são  palavra-chave  ou  frases  relevantes, e  após, às  unidades  de  

contexto, delimitação  do  contexto  de  compreensão  da  unidade  de  registro, onde  os  

recortes e a forma  de  categorização  orientaram  a  análise.  A  primeira  fase  desta  etapa 

buscou alinhar o que  descreve como  leitura  flutuante,  e  a  segunda, como  constituição do 

corpus. 2ª) Exploração  do  material: nesta  fase  houve  a  classificação  dos  núcleos  de  

sentido, as  categorias (expressões  ou  palavras  significativas) que organizavam o conteúdo 

de cada fala. A construção dos grifos em etapa anterior facilitou a construção do esquema 

categorial. Como  já  havia  feito grifos  de outra  cor  na  etapa  anterior  a  construção do 

esquema categorial. Em  seguida  deu-se  continuidade  à  classificação e  agregação  dos 

dados que apresenta-se  mais  aprofundada  como  os  temas. 3ª) Tratamento  dos  resultados 

obtidos e interpretação: a partir do resultado da fase de exploração dos dados, foi iniciado às 

interpretações mais densas e à discussão do material coletado.
69

 Estes foram guiados a partir 
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do primeiro  nível  do  modelo  de  Sunrise  que  discorre  da visão  de mundo para as 

dimensões da  estrutura  cultural  e  social (fatores tecnológicos, religiosos e filosóficos, de 

companheirismo e sociais, culturais e modos de vida, políticos e legais, econômicos e 

educacionais) e  sua  relação  sobre  as  decisões  e  ações cuidados  de  enfermagem  de  

acordo com a  universalidade e diversidade do cuidado cultural.
25

   

 O foco do modelo Sunrise está na interrelação entre o cuidado e a cultura, para o 

alcance do objetivo, que é o serviço de cuidado culturalmente congruente. Os resultados 

apresentam a visualização do Sol e permite a projeção das informações obtidas a partir dos 

elementos descritos pelo enfermeiro em suas diversas dimensões, quando o enfermeiro é 

capaz de identificar o cuidado à lésbica buscando um paralelo entre sua visão de mundo e as 

particularidades intrínsecas à lésbica no que permeia fatores culturais. A partir desta 

identificação é possível compreender se os cuidados de enfermagem prestados à lésbica são 

realmente congruentes com a cultura das lésbicas.
25 

 

 

4.2.6 Aspectos Éticos 

 

 

 Para realização do estudo nas ESF, foi empreendida reunião com a Secretária de Saúde 

de Palmares/PE, a fim de explicar a importância e detalhamento do projeto, em que se obteve 

carta de anuência (ANEXO A) para a realização deste. 

 Ressalta-se que a pesquisa seguiu as normas disciplináveis pela Resolução Nº 466/12, 

do Conselho Nacional de Saúde, garantindo aos enfermeiros o anonimato, ao serem adotados 

pseudônimos de flores para cada participante. A produção de dados se deu após aprovação do 

projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, sob o número CAAE: 

26921714.1.1111.5208, conforme parecer do referido CEP (ANEXO B), os enfermeiros 

foram informados previamente dos objetivos da pesquisa, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), sendo resguardado a qualquer 

momento o direito de desistir da participação. 

 Os riscos foram mínimos como constrangimento ao revelar aspectos da temática 

estudada. O constrangimento foi percebido por meio dos gestos e expressões de surpresa de 

alguns participantes quando se referia a sexualidade e orientações específicas sobre práticas 

sexuais para lésbicas, porém foram minimizados no decorrer dos diálogos. Os benefícios 
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estão ligados diretamente à produção de conhecimento acerca de identificar como os 

enfermeiros da ESF atendem a população lésbica, com o intuito de contribuir para a 

elaboração de estratégias de educação em saúde que poderá qualificar o atendimento a 

referida população. Os dados obtidos subsidiaram a elaboração de artigos científicos 

divulgados com a garantia de sigilo acerca da identidade dos participantes que será mantido, 

em todas as formas. 

 Como benefícios diretos ao enfermeiro tem-se a possibilidade deste se perceber como 

sujeito ativo e participante, entendendo que sua opinião tem importância para o 

desenvolvimento de estratégias eficazes na promoção da saúde. Outro benefício do referido 

estudo está na discursão sobre a temática no meio acadêmico para uma reflexão na formação 

do profissional da saúde a partir das mudanças curriculares nos diversos cursos da saúde. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Nesse capítulo serão descritos os dois artigos, o de revisão intitulado “Promoção da 

saúde da mulher lésbica: cuidados de enfermagem” e o artigo original intitulado “Cuidados do 

enfermeiro à mulher lésbica na Estratégia de Saúde da Família”. 

 

 

5.1 Artigo de revisão integrativa
a
 

 

 

PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER LÉSBICA: CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

 

RESUMO 

Objetivou-se analisar a produção científica nacional e internacional sobre a assistência de 

enfermagem à mulher lésbica. Realizou-se revisão integrativa a partir da busca de estudos nas 

bases MEDLINE, LILACS, BDENF, SCOPUS, e na biblioteca SciELO e banco de dados 

COCHRANE, utilizando os descritores: homossexualidade feminina, cuidados de 

enfermagem, promoção da saúde e saúde da mulher. Selecionaram-se estudos publicados no 

período de 1990 a 2013, nos idiomas inglês, português ou espanhol. Após a análise dos dados 

foram selecionados quatro estudos em âmbito internacional, dos quais três eram dos Estados 

Unidos e um do Canadá. Este estudo evidenciou a escassez de estudos brasileiros e 

internacionais, traduzindo-se na importância de incrementar a produção científica relacionada 

ao tema em estudo. 

Descritores: Homossexualidade Feminina. Cuidados de Enfermagem. Promoção da Saúde. 

Saúde da Mulher. 

 

ABSTRACT 

                                                 
a
 Artigo aceito para publicação na Revista Gaúcha de Enfermagem, formatado de acordo com as normas desta 

(ANEXO C). Publicado online sob a referência: Sousa JC, Mallmann DG, Freitas NO, Galindo Neto NM, 

Vasconcelos EMR, Araújo EC. Promoção da saúde da mulher lésbica: cuidados de enfermagem. Rev Gaúcha 

Enferm 2014 dez;35(4):xx-xx. Disponível em: 

http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/issue/current 
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This study aimed to analyze the national and international scientific literature on the nursing 

care to lesbian Integrative review was performed from the search studies in MEDLINE, 

LILACS, BDENF, SCOPUS, and SciELO and Cochrane libraries using the keywords: female 

homosexuality, nursing care, health promotion and women’s health. Were selected studies 

published from 1990 to 2013 in English, Portuguese or Spanish languages. After analyzing 

the data were selected four studies in international scope, of which three were from the 

United States and one from Canada. This study evidenced the lack of Brazilian and 

international studies, reflecting on the importance of increasing the scientific literature 

related to the topic under study. 

Descriptors: Female Homosexuality. Nursing Care.  Health Promotion. Women's Health. 

 

RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo analizar la literatura científica nacional e internacional en la 

atención de enfermería a las lesbianas. Revisión integradora se realizó a partir de la 

búsqueda de los estudios en MEDLINE, LILACS, BDENF, SCOPUS y bibliotecas SciELO y 

Cochrane usando las palabras clave: homosexualidad femenina, atención de enfermería, 

promoción de la salud y salud de la mujer. Se seleccionaron los estudios publicados desde 

1990 hasta 2013 en Inglés, portugués o español. Después de analizar los datos se 

seleccionaron cuatro estudios a nivel internacional, de los cuales tres eran de los Estados 

Unidos y uno de Canadá. Este estudio demostró una falta de estudios brasileños y 

internacionales, que refleja en la importancia de aumentar la producción científica 

relacionada con el tema objeto de estudio. 

Descriptores: Homosexualidad Femenina. Atención de Enfermería. Promoción de la Salud. 

Salud de la Mujer. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Alguns assuntos, como o conceito de Lésbica que se refere à mulher que apresenta 

atrações homoafetivas por pessoas do mesmo sexo, são vistos com preconceito e tabus pela 

sociedade e são pouco discutidos para não gerarem influência no comportamento dos seres 

humanos
(1)

. 

 Nos Estados Unidos da América (EUA) foram realizados estudos sobre a 

homossexualidade feminina, que, majoritariamente, indicaram  um alto índice de morbidade a 

esta população, como câncer de mama e do colo do útero e obesidade. Os fatores que 
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contribuíram para esta condição estavam relacionados ao uso abusivo de álcool, drogas 

ilícitas, tabagismo, a não utilização do serviço de saúde e a fragilidade de ações em saúde 

voltadas para as lésbicas
(2)

. 

 No Brasil, o estudo sobre a homossexualidade feminina encontra-se escasso, pois 

somente nos anos 1970 passaram a ser discutidas políticas de controle da fecundidade e, nos 

anos 1980, foram criadas condições politicas e culturais para que houvesse estudos sobre as 

questões reprodutivas das mulheres. Estudos com o grupo homossexual feminino  e a relação 

com a saúde mantiveram-se na marginalidade, com a realização de pesquisas sobre a 

sexualidade feminina, as quais abordaram a construção de identidades, a sociabilidade e a 

conjugalidade, bem como assuntos sobre a vulnerabilidade e a invisibilidade dessa 

população
(2)

. 

 O acesso universal à assistência à saúde integral e equânime é assegurado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), mas verifica-se que as ações disponibilizadas pelos 

profissionais da saúde não é adequada, sendo necessária readequação dos serviços e preparo, 

especialmente em temas relacionados à abordagem da sexualidade e o estabelecimento do 

vínculo entre profissional e usuário. As atitudes dos profissionais são marcadas de 

preconceitos e tabus, principalmente quando se trata da homossexualidade feminina, o que 

evidencia a dificuldade na abordagem deste tema
(3)

. 

 O atendimento às mulheres homossexuais é, muitas vezes, fragmentado e 

descontextualizado da abordagem sobre sua orientação sexual e são atendidas como 

heterossexuais, no entanto, os cuidados  devem ser culturalmente apropriados aos seus valores 

e estilos de vida, o que justifica a utilização de técnicas e habilidades específicas na consulta 

para garantir  adequada anamnese e condução das orientações
(3,4)

. 

 O corpo da mulher homossexual embora seja semelhante ao de outra mulher, o acesso 

à assistência integral não acontece com a mesma semelhança, pois a qualidade dos cuidados 

de saúde depende da relação entre profissional e cliente. Preconceitos interferem na 

compreensão e imparcialidade, aspectos destacados em revisão de estudos empíricos, os quais 

sugerem que um número significativo de profissionais de saúde sente-se desconfortável na 

prestação de cuidados aos clientes gays e lésbicas
(4,5)

. 

 Pesquisas revelaram que após a lésbica manifestar a sua orientação sexual, os 

profissionais deram encaminhamento ao atendimento mais rápido ou não solicitaram exames, 

o que pode comprometer o atendimento. Além disso, sugeriram que as lésbicas são menos 

propensas a obter cuidados de rotina, o que inclui exames ginecológicos, mesmo tendo o risco 

aumentado de câncer de mama e do endométrio devido à alta incidência de nuliparidade
(6,7)

.   
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 Os enfermeiros necessitam atentar para seus  próprios preconceitos, os quais podem 

vir a prejudicar a qualidade do cuidado prestado a determinadas populações, em particular no 

contexto deste estudo, as mulheres lésbicas. Diante do exposto, este estudo teve como questão 

norteadora: Qual o panorama da produção científica nacional e internacional acerca da 

assistência de enfermagem à mulher homossexual? Objetivou-se analisar a produção 

científica nacional e internacional sobre a assistência de enfermagem à mulher lésbica. 

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma revisão integrativa, na qual é realizado um levantamento das 

produções científicas de forma concisa e ordenada que possibilita o conhecimento atual da 

temática estudada. Esse método de pesquisa proporciona aos profissionais da saúde dados 

relevantes acerca de determinado assunto, em diferentes lugares e momentos, os mantém 

atualizados e facilita as mudanças na prática clínica, a implementação de intervenções e a 

redução de custos
(8)

. 

 Para a realização desta revisão, foram adotadas as seguintes etapas para o estudo: 1) 

Identificação da questão norteadora; 2) Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; 3) 

Categorização dos estudos; 4) Avaliação dos estudos incluídos; 5) Interpretação dos 

resultados e; 6) Apresentação da revisão
(8)

. 

 A coleta de dados ocorreu nos meses de setembro a novembro de 2013 e foi realizada 

através de busca online de artigos que respondessem a seguinte questão de pesquisa: Qual o 

panorama da produção científica nacional e internacional acerca da assistência de 

enfermagem à mulher homossexual? 

 O levantamento de dados foi realizado por pares, nas seguintes bases de dados: 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Bases de Dados em Enfermagem 

(BDENF) e Scopus, e na biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO)  e 

base de dados Cochrane.  

 Os descritores utilizados nesta pesquisa, indexados nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), foram Homossexualidade Feminina, Cuidados de Enfermagem, Promoção da 

Saúde e Saúde da Mulher, bem como suas respectivas traduções em inglês e espanhol. 

Utilizaram-se como critérios de inclusão publicações no período de 1990 a 2013, nos idiomas 

inglês, português ou espanhol. Foram excluídos os trabalhos sem os resumos disponíveis para 
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análise nas bases de dados e bibliotecas. O processo de busca pelos estudos está apresentado 

na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção dos estudos. Recife, PE, 2014. 

 

 Para coleta de dados, foi utilizado um formulário, já validado
(9)

, com informações 

sobre categoria profissional dos autores, local e ano da pesquisa, tipo de revista, título, tipo de 

estudo e nível de evidência científica. As informações foram extraídas mediante exaustiva 

leitura e releitura das publicações, que foram organizadas para análise de dados. Foram 

analisadas as características metodológicas dos estudos com a classificação dos níveis de 

evidência, em seis níveis: I) metanálise de múltiplos estudos controlados; II) estudo individual 

com delineamento experimental; III) estudo com delineamento quase-experimental; IV) 

estudo com delineamento não-experimental como pesquisa descritiva correlacional e 

qualitativa ou estudos de caso; V) relatório de casos ou dado obtido de forma sistemática, de 

Estudos encontrados a partir do descritor Homossexualidade Feminina: 2.404 

MEDLINE = 2.300  SCOPUS = 13  LILACS = 68 

BDENF = 01   COCHRANE = 15 SciELO = 07 

Estudos encontrados a partir da associação dos descritores  

 

Homossexualidade Feminina and Cuidados de Enfermagem: 08 
MEDLINE = 08  SCOPUS = 00  LILACS = 00 

BDENF = 00  COCHRANE = 00 SciELO = 00 

 

Homossexualidade Feminina and Promoção da Saúde: 38 
MEDLINE = 34  SCOPUS = 02  LILACS = 01 

BDENF = 00  COCHRANE = 01 SciELO = 00 

 

Homossexualidade Feminina and Saúde da Mulher: 160 
MEDLINE = 151  SCOPUS = 02  LILACS = 03 

BDENF = 01  COCHRANE = 00 SciELO = 03 

 

Amostra do estudo: 04 

 

Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

Publicações excluídas: 198 

Publicações selecionadas: 08 

Publicações duplicadas: 04 

Amostra final: 04 
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qualidade verificável ou dados de avaliação de programas; VI) opinião de autoridades 

respeitáveis baseada na competência clínica ou opinião de comitês de especialistas
(10)

. 

 

RESULTADOS 

 

 Os resultados extraídos pautaram-se em quatro publicações que estão apresentadas no 

Quadro 1. Os estudos encontravam-se na língua inglesa, sendo dois de reflexão e dois de 

revisão bibliográfica. Quanto à força das evidências, os quatro artigos tiveram nível de 

evidência IV. Em relação à categoria profissional, as pesquisas foram realizadas por 

enfermeiras doutoras e mestras que atuavam na área acadêmica como professoras e 

pesquisadoras, não havendo produção científica por parte de acadêmicos. 

 

Título 
Autores / 

Ano / Fonte 
Objetivo Resultados 

Social Justice 

Considerations 

for Lesbian and 

Bisexual 

Women’s Health 

Care
11

 

Weisz, VK 

 

2008 

 

Carolina do 

Norte, EUA 

Refletir sobre a justiça 

social para o cuidado da 

saúde da mulher lésbica e 

bissexual 

Os cuidados à saúde para lésbicas 

e bissexuais passam por 

discriminação e necessitam de 

consciência para justiça social. 

Os enfermeiros são capacitados 

desde sua formação a ouvir e 

cuidar de grupos marginalizados, 

estando em posição única para 

defendê-los. 

The view from 

somewhere: 

locating 

lesbian 

experience in 

women’s health
12

 

McDonald C, 

McIntyre M, 

Anderson B. 

 

2003 

 

Canadá 

JOGNN - 

Journal of 

Obstetric, 

Gynecologic, 

& Neonatal 

Nursing 

Conhecer as experiências 

de vida das lésbicas e 

fatores de risco no sentido 

de desenvolver nos 

serviços de saúde ações de 

enfermagem que 

favoreçam a promoção da 

saúde da mulher lésbica.  

Os enfermeiros devem ter um 

maior conhecimento e 

consciência das estruturas de 

poder no sistema de saúde a fim 

de criar espaço para que as 

lésbicas tornem-se sujeitos de 

suas próprias vidas e em 

cuidados de saúde. 

Chronic Illness 

Care for Lesbian, 

Gay, & Bisexual 

Individuals
13

 

Dibble SL, 

Eliason MJ, 

Christiansen 

MA. 

Discutir definições 

importantes que 

descrevem a vida LGB, 

divulgação das identidades 

As doenças crônicas estão em 

maior porcentagem para o grupo 

LGB do que para heterossexuais. 

Enfermeiros precisam construir 
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2007 

 

San 

Francisco, 

EUA 

 

Health Care 

for Women 

International 

sexuais, os fatores de risco 

e dados sobre questões de 

doença crônica para 

pacientes LGB, e como 

enfermeiros podem 

conduzir avaliações vitais 

sobre a sexualidade. 

um novo olhar no que se refere a 

gênero e sexualidade para atender 

de forma igualitária ao grupo. 

Combating 

Heterosexism: 

Implication for 

nursing
14

 

Walpin L. 

 

1997 

 

New 

Jersey,EUA 

Clinical 

Nurse 

Specialist 

Apresentar o estado atual 

do conhecimento sobre a 

formação da identidade 

individual e 

desenvolvimento de casal 

na comunidade gay e 

lésbica e descrever o 

impacto do heterossexismo 

no planejamento do 

cuidado de enfermagem. 

Conclui-se que o heterossexismo 

padroniza o entendimento de que 

a sociedade é heterossexual, 

causando sofrimento para gays e 

lésbicas em revelar sua 

orientação para profissionais de 

saúde, este fator compromete 

negativamente no planejamento e 

cuidados de enfermagem. 

 

Quadro 1 – Publicações selecionadas para integrar a revisão. Recife, PE, 2014. 

 

DISCUSSÃO 

 

 A busca nas bases de dados revelou escassez estudos acerca da temática investigada. 

Ao considerar as pesquisas nacionais, não foi incluído na amostra nenhum estudo que remeta 

a lésbicas e cuidados de enfermagem, visto que dos quatro artigos selecionados, três eram dos 

Estados Unidos da América e um do Canadá, o que demonstra a necessidade da realização de 

pesquisas nacionais para subsidiar o fortalecimento de estratégias voltadas às mulheres 

homossexuais. 

 Em relação à categoria profissional, cabe ressaltar a importância da construção de 

estudos por acadêmicos e profissionais com experiência assistencial para a formação de um 

elo entre visão prática e científica, cuja associação resulta em produção científica acurada e 

relevante
(11-14)

.  

 A ausência de pesquisas brasileiras nesta temática pode estar vinculada ao fato de que 

a homossexualidade feminina é um tema que entrou recentemente na agenda política 

brasileira, pois, somente em 2003, a partir do V Seminário de Mulheres Lésbicas, reconheceu-
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se que as políticas públicas precisavam contemplar as lésbicas no conjunto das ações de 

atenção à saúde da mulher
(15)

. 

 No tocante ao número reduzido de publicações e ao nível de evidência, este estudo 

evidenciou uma lacuna nos conhecimentos em relação aos dados publicados que possam 

validar os cuidados à saúde e considerar a diversidade da população composta por mulheres 

que têm desejos, práticas e/ou identidades que perpassam pelo homoerotismo. 

 Os tabus e preconceitos sobre a vida sexual e reprodutiva, pelas concepções de gênero 

e sexualidade, têm se constituído um impedimento para a atenção integral de qualidade à 

lésbica
(16)

. Nesta perspectiva, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem identificado ações 

prioritárias para os serviços de saúde com equidade de gênero e direitos reprodutivos
(14)

 e, no 

Brasil, o Ministério da Saúde vem abrangendo a população LGBT em suas políticas públicas 

de saúde, em que destacam-se o Brasil sem Homofobia: Programa de Combate à Violência e 

Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual, desenvolvido em 

2004
(17)

 e, a Política Nacional de Saúde Integral Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais, de 2011
(18)

. Todavia, o que se observa é que enfermeiros atendem os clientes 

como se todos fossem heterossexuais
(11)

.  

 Temores relacionados ao preconceito e seus efeitos na vida cotidiana e nas relações 

sociais conduzem ao silêncio sobre as práticas e/ou desejos homoeróticos e a restrições que 

podem impactar negativamente as vivências amorosas. A invisibilidade individual contribui 

para a vulnerabilidade individual dessas mulheres e para a invisibilidade social, que, por sua 

vez, dificulta o atendimento de suas necessidades por parte de programas e políticas públicas, 

o que reforça a vulnerabilidade social e individual. É a partir deste enfoque que surge a 

omissão de prestação de serviços por parte dos profissionais da saúde
(19)

. 

 O heterossexismo é definido como a crença de que o mundo é heterossexual e que 

qualquer outro tipo de orientação é considerado prática insalubre
(14)

. Este fato pode ser 

entendido quando a norma estabelecida é que as identidades de gênero e sexuais são 

compostas e definidas por relações sociais que definem a heterossexualidade como normal e 

marginalizam as relações homossexuais
(20)

. Tal atitude tem impacto nas intervenções que 

poderiam ser favoráveis a este grupo, o que se deve a crenças fortemente arraigadas sobre o 

papel do enfermeiro em discutir sexualidade, o que pode ocasionar a transmissão das crenças 

e valores do enfermeiro para a cliente de forma discriminatória
(14)

.  

 Quando se fala em sexualidade, há dificuldade em abordar orientações sobre práticas 

sexuais até com pacientes heterossexuais. Por outro lado, a sexualidade tem sido tratada 

especialmente por sexólogos, o que lhe dá caráter normativo e majoritariamente marcado 
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pelos aspectos biológicos, não havendo uma abordagem no âmbito da saúde com 

características que não sejam de ordem reprodutiva
(21)

. 

 Nesta nuance, cabe ressaltar algumas impressões de lésbicas a respeito do atendimento 

oferecido por profissionais de saúde, em que elas relatam episódios de negligência, 

discriminação e abuso por parte de prestadores de cuidados e acreditam que sua experiência 

de vida é mal compreendida pelos mesmos, pois, ao chegar ao serviço de saúde para 

realização do exame citopatológico, as lésbicas revelam o número de parceiras e o enfermeiro 

expressa repúdio, o que constrange as clientes
(11)

. 

 Um dos estudos ressaltou que esta população está exposta a doenças crônicas em 

percentuais significativos e refere que as taxas de notificação para doenças crônicas são 

maiores para populações homossexuais. Para mulheres heterossexuais, as taxas chegam a 70% 

e, para lésbicas, 80%, em que destacam-se as doenças cardiovasculares, câncer de pulmão e 

câncer de mama, todas associadas ao tabagismo. Outros fatores são o alcoolismo e uso de 

drogas para doenças cardiovasculares, as quais têm maior incidência, e nuliparidade e 

alcoolismo para câncer de mama
(12)

.
 

 Essa alta incidência de doenças na população homossexual feminina ressalta a falta de 

atendimento em saúde para este grupo. Salienta-se que, muitas vezes, o profissional se 

confronta com preconceitos e pré-noções a respeito da homossexualidade feminina, o que 

dificulta a sua atuação com a informação trazida pela cliente, entendendo ser desnecessária a 

realização do exame citopatológico e de mamas, embora lésbicas possam ter risco aumentado 

de câncer de mama e de endométrio
(12)

. Com isso, faz-se alusão a Constituição Federal de 

1988, a qual ressalta que o direito à saúde compõe os direitos sociais, devendo-se dispor de 

bem estar a todos, sem preconceito e discriminação
(21)

. 

 As considerações quanto à importância da enfermagem por meio de sua formação e 

contribuições que podem ser disponibilizadas para as lésbicas são relevantes, visto que a 

formação dos enfermeiros está pautada em teorias fundamentadas para atuar num cuidado que 

abrange a diversidade, a cultura e a religião. Assim, a prática ética em enfermagem envolve o 

saber ouvir e entender as angústias daqueles considerados marginalizados e desconhecidos 

por causa de inaceitável diversidade
(14)

. Por meio desta concepção, ressalta-se que os serviços 

de saúde se caracterizam como o cenário em que o enfermeiro desenvolve uma assistência 

direcionada a saúde da mulher. 

 Destaca-se que o enfermeiro pode criar um ambiente acolhedor a partir do diálogo que 

aborde as crenças, preocupações e orientações sobre sexualidade. No entanto, é preciso que os 

enfermeiros conheçam as necessidades das lésbicas, a fim de desenvolver uma desconstrução 
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de ideologias e mitos sobre este grupo
(12)

. Assim, no âmbito dos sistemas de saúde, é 

imprescindível garantir a inclusão de lésbicas nos diversos cenários do cuidar para que 

tenham assegurados seus direitos de cidadania e liberdade de opção sexual e ações efetivas de 

promoção à saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Diante dos resultados, pode-se destacar que a relevância da assistência de enfermagem 

à mulher lésbica parece não estar sendo investigada nas pesquisas científicas, considerando a 

incipiência das publicações sobre a temática no período estudado. Estas lacunas existentes no 

meio científico determinam a necessidade de políticas públicas que garantam e avaliem a 

assistência prestada a essa população. 

 Por se tratar de estudos de reflexão que convergem para despertar criticidade e 

sensibilização quanto à temática, de modo a provocar inquietação na comunidade acadêmica, 

as concepções sobre homossexualidade ainda se confundem com os conceitos de 

heterossexismo e a dificuldade dos enfermeiros em abordar a temática da sexualidade, o que 

compromete a assistência, de forma que as lésbicas passam a ser privadas de seus direitos. Por 

sua vez, as vivências e experiências das lésbicas precisam ser divulgadas a fim de que os 

profissionais da saúde conheçam suas necessidades para compreender e modificar a sua 

assistência. 

 Recomenda-se que mais pesquisas nesta temática são necessárias para aumentar as 

evidências científicas, consolidar referências para atuação dos profissionais e as políticas 

públicas já existentes. Assim, é imprescindível que o enfermeiro se destitua de preconceitos 

para que possibilite a formação de uma assistência integral e igualitária. 
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5.2 Artigo Original
b
 

 

 

CUIDADOS DO ENFERMEIRO À MULHER LÉSBICA NA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

RESUMO 

O objetivo desse estudo foi analisar o cuidado do enfermeiro à mulher lésbica à luz da Teoria 

da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural. Estudo descritivo, exploratório de 

abordagem qualitativa com 17 enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família. A produção de 

dados foi mediada por entrevista semiestruturada, no período de maio a junho de 2014. Para a 

organização dos dados utilizou-se a técnica Análise de Conteúdo, na modalidade temática. A 

análise foi alicerçada no referencial metodológico da Teoria de Enfermagem de Leininger. 

Depois do processo de análise, conclui-se que os valores culturais e a formação acadêmica 

dos enfermeiros repercutiram negativamente no cuidado à população lésbica, e em 

consequência, resulta uma abordagem superficial e heteronormativo não contemplando as 

especificidades destas mulheres no âmbito da integralidade do cuidado. Assim, torna-se 

necessário a inclusão da temática sexualidade e gênero na formação dos enfermeiros que 

possibilitem a construção de planos inclusivos de cuidado congruentes às especificidades de 

grupos homossexuais. 

Descritores: Cuidados de enfermagem; Lésbica; Teoria de enfermagem; Saúde da Família; 

Promoção da Saúde. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was the analysis the nurse care given to lesbians by the light of the 

Theory of the Cultural Care: Diversity and Universality. It's a descriptive study, exploratory 

by a qualitative research. The data collection was made by a semi-structured interview plan, 

between 2014 May and June. The interviews were recorded and transcribed in full, keeping 

the words used by the interviewed. The organization of the data was made by a Content 

Analysis technique, in a Thematic analysis mode. The analysis was based in a Leininger 

Theory methodological reference. Seventeen nurses from the Family Health Strategy from the 

                                                 
b
 Artigo formatado de acordo com as normas de um periódico Qualis A2. 
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city of Palmares had taken part in the study. The analysis process concluded that the nurses' 

cultural values and the academic formation had a negative impact on the care to lesbians, and, 

in consequence, a superficial, heteronormative healthcare was given, not contemplating the 

specifics of such women in the scope of integrality of attendance. So, there is the need for the 

inclusion of sexuality and gender thematic in the nurse formation, allowing the construction 

of care plans consistent with the specifics of the gay groups. 

Keywords: nurse care, lesbian, nursery theory. 

 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue analizar la atención de enfermería a las lesbianas a la Teoría de 

la Diversidad y Universalidad del Cuidado Cultural. Estudio descriptivo, exploratorio 

cualitativo con 17 enfermeras de la Estrategia Salud de la Familia. La recolección de datos fue 

mediada por entrevistas semi-estructuradas, en el período mayo-junio de 2014. Para organizar 

los datos se utilizó la técnica de análisis de contenido, el modo de análisis temático. El 

análisis se basa en el marco metodológico de la teoría de Leininger. Después de que el 

proceso de revisión, se concluye que los valores culturales y la educación de enfermería 

académica impactando negativamente en la atención de las personas lesbianas, y por lo tanto 

resulta en un enfoque superficial y heteronormativo sin incluir las especificidades de estas 

mujeres como parte de la atención integral. Por lo tanto, es necesario incluir el tema de la 

sexualidad y el género en la formación de enfermeras para permitir la construcción de planes 

de cuidados congruentes a las especificidades de los grupos homosexuales. 

Palabras clave: Cuidado de enfermería; Lesbianas; Teoría de enfermería. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A mulher deve ser compreendida sob a ótica das transformações sociais
1
.
 

A 

sexualidade compõe elemento estruturante da identidade e da personalidade, visto que unifica 

os níveis biológico, psicológico e social, expressado no âmbito da homossexualidade definida 

como a orientação sexual que envolve o desejo afetivo-sexual entre pessoas do mesmo sexo. 

Revela-se que a homossexualidade sempre existiu ao longo da história, nas mais diferentes 

sociedades e culturas, tendo permitido posicionamentos sociais, ora de aceitação ora de 

repulsa.
2

 

 No âmbito Internacional a saúde da mulher lésbica passou a ser incorporada nas 

políticas públicas após longo período de lutas e reivindicações. Os resultados dessas lutas 
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foram incorporados no Brasil quando se refletiu o conceito de saúde da mulher que era focado 

no controle de natalidade e na assistência ao pré-natal e ao puerpério negando a integralidade 

desta mulher.
3

 

 Para atender às necessidades da mulher na perspectiva de gênero foi incorporada no 

Brasil em 2004 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher com o objetivo de 

atender a mulher em todas as suas especificidades rompendo com as fronteiras da saúde 

sexual e reprodutiva. Dentre estas especificidades está a garantia do atendimento à mulher 

lésbica de forma não discriminatória.
4

 

 Nos serviços de saúde estão inseridos os enfermeiros que compõem a Atenção 

Primária à Saúde e alicerçados as diretrizes do SUS tem o enfoque em acolher e promover 

ações de saúde no âmbito da promoção, proteção e recuperação da saúde.
5
  Os atributos que 

compõem a APS denominados essenciais estão relacionados ao primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade da atenção e coordenação do cuidado, os derivados referem a 

atenção centrada na família e orientação comunitária
6
. Com a aprovação da Portaria 

648/2006, o enfermeiro ganha mais espaço na atenção básica com realização de consulta  de 

enfermagem e solicitação de exames, bem como prescrição de medicações, de acordo com os 

protocolos de cada município
7
. Neste enfoque para promover a saúde das lésbicas se faz 

necessário direcionar a abordagem e acesso às questões ginecológicas levando em conta a 

diversidade dessas mulheres, de suas experiências e relações sociais de modo a produzir ações 

mais efetivas no sentido de reduzir as dificuldades ao acesso.
8  

  

 O cuidado é a essência da Enfermagem, sendo imprescindível para todo o 

desenvolvimento e a manutenção da saúde em todas as culturas do mundo. É uma ação 

individual e coletiva, sendo uma atitude de preocupação, responsabilização e de envolvimento 

afetivo com o outro. Assim, o cuidado prestado pela equipe de enfermagem varia 

transculturalmente, pois este terá influência da cultura do local e dos modos de vida de um 

determinado grupo.
1
 Na  Estratégia de Saúde da Família o modelo de cuidado visa à 

construção de vínculos com a família e os indivíduos que compõem a comunidade, neste 

espaço há o acompanhamento das mulheres da área adscrita e a unidade é por vezes a única 

porta de entrada destas mulheres, na qual buscam nos profissionais da saúde o acolhimento 

para questões fisiológicas e sociais. 

 Dentre os atributos da Atenção Primária o enfermeiro deve construir um diálogo 

aberto que proporcione a construção de um vínculo com a mulher.
7
 A construção desse 

cuidado se inicia nas instituições de ensino superior onde se dá a formação do enfermeiro que 

traz consigo seus valores e crenças passando a construir seu conhecimento para atuar em 
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diversos campos da saúde. Entretanto, os programas curriculares apresentam lacunas para 

discussão da sexualidade e temáticas que envolvam a saúde de Gays, lésbicas, bissexuais e 

travestis (GLBT). O resultado pode ser reproduzido na vida profissional, na assexualização do 

cuidado, na impessoalidade das relações, na ausência de diálogo, nas emoções e nos 

sentimentos contidos para não denotar o constrangimento ao lidar com o corpo sexuado do 

outro, entre outras questões que podem vir à tona no momento do cuidado.
9 

 Os fatores que envolvem a construção do cuidado nos aspectos do gênero e identidade 

sexual podem ser compreendidos a partir de teorias da enfermagem, que se destacam como 

expressões de valores e crenças profissionais, indicando a referência que irá fundamentar o 

trabalho e a relação terapêutica. Assim a Teoria da Diversidade e da Universalidade do 

Cuidado Cultural (TDUCC), de Madeleine Leininger, tem como meta proporcionar cuidado 

cultural coerente com valores, crenças e práticas culturais dos indivíduos.
10

  

 Na busca da percepção do cuidador considerando-o como um ser humano tem valores 

que são construídos ao longo da vida, o modelo Sunrise ilustra uma demanda multifatorial 

que precisa ser revista pelos enfermeiros, pois concorrem na construção de conhecimento e 

visão de mundo de modo a influenciar no padrão de cuidados à população lésbica. Este 

componente da Teoria, a partir de suas dimensões, possibilita conhecer a visão de mundo dos 

enfermeiros acerca dos cuidados que são disponibilizados à mulher na atenção primária. O 

modelo Sunrise busca uma reavaliação de conceitos e práticas de enfermagem elencando 

elementos que direcionam estes cuidados e a relação destes às necessidades da lésbica não 

apenas na perspectiva biológica, mas no âmbito psicológico e social considerando suas 

características culturais de maneira a reduzir os estresses e conflitos culturais entre esta e o 

profissional.
1
  

 Diante do exposto, este estudo tem como objetivo analisar o cuidado do enfermeiro à 

mulher lésbica à luz da Teoria da Diversidade e universalidade do cuidado cultural.  

 

METODOLOGIA 

 

Delineamento do estudo 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa ancorada 

pela Teoria da Diversidade e da Universalidade do Cuidado Cultural. A pesquisa qualitativa 

tem uma visão idealista, subjetivista e interpretativa da realidade, que possibilita a coleta, a 

produção e a análise por meio das falas dos enfermeiros sobre cuidado prestado à lésbica na 
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realidade da Estratégia de Saúde da Família. Esta abordagem avalia as relações que se 

estabelecem durante as situações de encontro/interação em que palavras, gestos, arte, e vários 

fatores simbólicos se entrelaçam e permitem ser interpretados de forma singular e particular.
11

 

 

Cenário do estudo 

 

 O ambiente da pesquisa foi as 17 Unidades de Saúde da Família na região da Zona da 

Mata Sul no município de Palmares, PE. Por fazer parte da vivência profissional da 

pesquisadora reforçada pelas dificuldades na prática clínica em atender clientes lésbicas na 

Unidade de Saúde da Família; também por determinação da gestão que solicita uma 

contribuição científica para a população escolhida. 

 

Participantes do estudo 

 

 Os sujeitos da pesquisa foram os enfermeiros que atuam na Estratégia de Saúde da 

Família e compõem a zona urbana e rural, a fim de possibilitar o conhecimento de cada 

realidade a qual o profissional está inserido. O critério de inclusão foi: trabalhar há pelo 

menos um ano na unidade. Foram excluídos os enfermeiros que estivessem afastados por 

motivo de férias, licença ou atestado de saúde no momento da produção dos dados. No 

universo de 18 enfermeiros, 17 participaram da pesquisa, sendo excluído um por estar 

afastado por motivo de férias. 

 

Procedimentos para produção de dados 

 

 No início da entrevista foi explicado o objetivo da pesquisa e solicitada a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A entrevista foi realizada com um formulário 

semiestruturado conduzida por um roteiro sociodemográfico e pelas questões norteadoras: 

“Você atende a mulher lésbica? Fale sobre o seu atendimento. Quais os cuidados de 

enfermagem são prestados a mulher lésbica?”. 

 Os dados foram transcritos na íntegra, pela escuta dos depoimentos gravados 

adicionadas às anotações do diário de campo. Em seguida foi realizada a leitura atentiva das 

transcrições a fim de favorecer o processamento analítico permeado pelo suporte teórico que 

sustentava a pesquisa. 
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Análise de Dados 

 

 O processo analítico se deu a partir da Técnica da Análise Temática preconizada por 

Minayo. Esta análise foi desenvolvida a partir de três etapas:  

 1ª) Pré- análise: nessa etapa houve leitura e releitura exaustiva do material a fim de se 

aprimorar o conteúdo, sempre retornando à pergunta e ao objetivo da pesquisa. Nesta fase, 

também se fez destaques das entrevistas, usando grifos coloridos, seja para identificar 

aspectos convergentes, seja para sublinhar aspectos divergentes com relação às informações 

obtidas de cada uma das entrevistas em particular, e após, do conjunto dos depoimentos. 

Esses destaques deram origem às unidades de registro, que são palavra-chave ou frases 

relevantes, e após, às unidades de contexto, delimitação do contexto de compreensão da 

unidade de registro, onde os recortes e a forma de categorização orientaram a análise. A 

primeira fase desta etapa buscou alinhar o que Minayo descreve como leitura flutuante, e a 

segunda, como constituição do corpus. 

 2ª) Exploração do material: nesta fase houve a classificação dos núcleos de sentido, ou 

seja, as categorias (expressões ou palavras significativas) que organizavam o conteúdo de 

cada fala. A construção dos grifos na etapa anterior facilitou a construção do esquema 

categorial. Após isso, prossegui-se em direção à classificação e agregação dos dados que 

apresenta-se de forma mais aprofundada como os temas. 

 3ª) Tratamento dos resultados e interpretação: a partir dos resultados da fase de 

exploração dos dados, foram iniciadas às interpretações mais densas e à discussão do material 

coletado.
10

 Estes foram guiados a partir do primeiro nível do modelo de Sunrise que discorre 

da visão de mundo para as dimensões da estrutura cultural e social (fatores tecnológicos, 

religiosos e filosóficos, de companheirismo e sociais, culturais e modos de vida, políticos e 

legais, econômicos e educacionais) e sua relação sobre as decisões e ações cuidados de 

enfermagem de acordo com a universalidade e diversidade do cuidado cultural.
12

 

 O foco do modelo Sunrise está na relação entre cuidado e a cultura, para o alcance do 

objetivo, que é o serviço de cuidado culturalmente congruente. A visualização do Sol permite 

a projeção das informações obtidas a partir dos elementos descritos pelo enfermeiro em suas 

diversas dimensões, quando o enfermeiro é capaz de identificar o cuidado à lésbica buscando 

um paralelo entre sua visão de mundo e as particularidades intrínsecas à lésbica no que 

permeia fatores culturais. A partir desta identificação é possível compreender se os cuidados 

de enfermagem prestados à lésbica são realmente congruentes com a cultura das lésbicas.
13
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Aspectos Éticos 

 

 A pesquisa seguiu as normas disciplináveis pela Resolução Nº 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde. A coleta de dados se deu após aprovação do projeto de pesquisa pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco/CCS/UFPE, sob o número CAAE: 

26921714.1.1111.5208, assim como a liberação do campo pela Secretaria Municipal de Saúde 

de Palmares. Os enfermeiros foram informados previamente dos objetivos da pesquisa, por 

meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para manter o sigilo dos 

enfermeiros foram adotados pseudônimos de flores bem como resguardado a qualquer 

momento o direito de desistir da participação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados deste estudo, após o processo analítico, resultaram em dois temas que 

serão apresentados e discutidos de acordo com a Figura 1, adaptada do Modelo Sunrise de 

Leininger, contendo dados referentes à visão de mundo, dimensões da estrutura cultural e 

social a partir dos Fatores Religiosos e Filosóficos, Parentesco Social e Fatores Educacionais, 

os quais foram organizados e descritos para compreender os cuidados prestados por 

enfermeiros na Estratégia de Saúde da Família à lésbica e os Fatores culturais e sociais que 

influenciam o processo de cuidar. 
14 
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FIGURA 1 - Modelo Sunrise adaptado aos modos de vida dos enfermeiros da Estratégia de 

Saúde da Família. 

 

Conhecendo os enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família de Palmares/PE 

 

 Participaram deste estudo 17 enfermeiros, os quais 16 foram mulheres e um homem. A 

faixa etária predominante foi entre 30 e 40 anos, com dez sujeitos, seguida da faixa etária dos 

20 aos 30 anos, com sete. Quanto à escolaridade, 11 possuíam menos de cinco anos de 

formação, 15 possuíam pós-graduação e, quanto ao tempo de trabalho na ESF, 11 tinham 

menos de cinco anos de trabalho no local. Quanto ao estado civil, seis eram casados, três 

possuíam união estável e oito eram solteiros. Quanto à religião, 13 referiram serem católicos, 

três evangélicos e um espírita. O perfil dos profissionais confirma a tendência da 

feminilização da força de trabalho devido ao contexto histórico da enfermagem
15

.  

 

Visão de mundo dos enfermeiros quanto aos cuidados à lésbica 

 

 O ser humano advém de um contexto organização social, cultural e econômica. Os 

enfermeiros têm valores e crenças que são inconscientemente aceitas como verdade. As 

práticas de cuidado de saúde se originam neste contexto social influenciam-se mutuamente, 
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além de constituírem parte do caráter dinâmico, que permite à cultura favorecer a adaptação 

da pessoa a seu ambiente.
16

  

 A Enfermagem transcultural representa a visão de mundo das pessoas e  “a visão de 

mundo é a forma na qual as pessoas veem o mundo ou o universo e formam um quadro ou 

instância de valor sobre o mundo e suas vidas
17

 , portanto, para se pensar em  cuidados de 

saúde é fundamental a compreensão acerca da concepção dos enfermeiros  sobre saúde e 

doença das lésbicas. O que resulta deste processo é o tipo de interação individual e coletiva 

estabelecida que a partir das crenças destes profissionais podem se apresentar como  

prescritivas (o que se deve fazer), restritivas (o que não se deve fazer) ou ainda, crenças tabu 

(sobre coisas que possam causar efeitos negativos)
18

. O cuidado transcultural é a oferta de 

serviços de cuidado de enfermagem de acordo com os valores culturais dos sujeitos e contexto 

de saúde-doença
17

. O cuidado cultural de enfermagem leva à integralidade do cuidado ao 

considerar a totalidade e a perspectiva holística da vida presentes em fatores culturais e 

sociais, visão de mundo, valores culturais, expressões de linguagem e modelos populares e 

profissionais de saúde. 

 Neste estudo, foi investigado, por meio das dimensões, o olhar dos enfermeiros para 

saúde no sentido de compreender e intervir nos aspectos individuais e coletivos envolvidos no 

acesso à saúde e garantia de direitos de mulheres com trajetórias homoafetivas. 

 As dificuldades dos enfermeiros em lidar com questões referentes à orientação sexual 

é algo que gera receio por não fazer parte da rotina ou da vivência destes profissionais. Isso 

foi revelado nas entrevistas quando foi mencionado o choque ou anseio em lidar com estas 

questões a partir de quando percebem que estão atendendo lésbicas ou quando sabem pelas 

mulheres no momento da consulta ou por membros da equipe que informam previamente. O 

choque é um sentimento individual desorientado ou incapaz de responder adequadamente a 

outra pessoa ou situação, porque os modos de vida são tão estranhos e desconhecidos que o 

indivíduo sente-se impotente, desesperado e confuso,
13

  como se observam nas falas 

seguintes: 

 

[...] Eu não sou preconceituosa, de jeito nenhum, de forma alguma, mas eu 

não posso deixar de dizer que, quando a gente escuta, a mulher falando. 

Não chega a ser um choque, mas trava um pouco. Eu não fico confortável e 

fico me policiando pra que o paciente não perceba isso. (Cravo) 
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[...] mas é um pouco diferente dos pacientes que não são, porque eu tenho 

medo de dar a mesma liberdade e ela acabar confundindo muitas coisas, eu 

tenho receio, outra cultura sexual, outro modo de viver, fiquei um pouco 

receosa justamente para não dar muita intimidade e ficar assim, sei lá se ela 

vai entender se eu estou entrando na intimidade dela ou que eu tou, sei lá, 

dando em cima de (Tulipa) 

 

[...] Levo um choque por não conhecer exato. Assim, eu não tenho 

preconceito não, mas eu acho que essas pessoas, a forma como que elas se 

mostram para a sociedade é meio com falta de respeito, só isso, não tenho 

nada contra não. (Copo de Leite) 

 

           É observado ao longo dos depoimentos o receio dos enfermeiros quando se deparam 

com questões que envolvem a homossexualidade, o conceito pré-estabelecido por parte dos 

profissionais é resultado da construção de valores etnocêntricos e estes repercutem numa 

abordagem distante e superficial desde o primeiro momento da consulta clínica. 

 O comportamento dos enfermeiros é influenciado pelos estereótipos, tabus, e mitos 

sociais relativamente à orientação sexual. Este fato é explicado por um estudo com amostra de 

1.540 enfermeiros (99% do sexo feminino), que revelou uma ordem decrescente de atitudes 

negativas face a gays e lésbicas em quatro dimensões: contato, estereótipos, moralidade e 

condenação/tolerância. Os enfermeiros que demonstraram atitudes mais negativas eram 

menos propensos a prestar cuidados a estes pacientes, o que pode comprometer os cuidados 

de saúde prestados caso eles antecipem este desconforto.
19

  

 Quando a sua orientação sexual não é revelada pela lésbica de forma explícita na 

consulta, foi observado que a visão de mundo dos enfermeiros na identificação desta mulher é 

percebida pela postura, vestimentas e comportamentos masculinos, os quais são considerados, 

pelos enfermeiros, ser característico da subcultura lésbica. Sob o prisma da teoria o sistema de 

símbolos e signos interpretáveis faz parte de uma subcultura que são transmitidos de forma 

padronizada na identificação de um grupo. Assim, a masculinização da mulher é uma forma 

de se mostrar identificável em um contexto social, entretanto nem todas as mulheres lésbicas 

se apresentam com tais características.
20 

  Os sujeitos do estudo seguem os padrões que são determinados pela sociedade onde 

ocorre uma divisão em que atitudes masculinas são características estáticas para representação 

dos homens e atitudes femininas para as mulheres. Quando as mulheres demonstram um 

padrão masculino são classificadas como homossexuais, como é observado nas falas a seguir: 
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[...]eu percebi por conta do jeito de se vestir e a maneira de tratar a outra. 

Mas ela não chegou a dizer que era lésbica. Vem muito de bermuda, boné, 

cabelo curtinho, com aquelas correntes grossas, bem estilo masculino. (Flor 

de Liz) 

 

[...] mais masculina. Bermudão, boné, uma camisa mais folgada. Ela pisa 

no chão de uma forma mais forte, de um jeito que a gente vê mais os homens 

fazendo do que as mulheres. A forma até como falar, de uma forma mais 

agressiva. Uma voz mais grossa, mais grave. (Lírio) 

 

 A percepção dos enfermeiros sobre a representação e postura das mulheres lésbicas 

corrobora com estudo realizado com estudantes de Enfermagem, o qual demonstrou que as 

lésbicas podem ser identificadas simplesmente pela forma como se apresentam fisicamente e 

comportam.
21

 Os corpos são significados pela cultura e, continuamente por ela alterados. O 

enfermeiro precisa compreender a dinâmica que caracteriza a identidade lésbica, pois pode 

ocorrer de os desejos e as necessidades que alguém experimenta discordem da aparência do 

seu corpo.
22

  

 O estereótipo atribuído à lésbica por parte da sociedade e dos profissionais como algo 

que foge o heteroformativo pode estar relacionado à dificuldade que a lésbica tem de informar 

sua orientação sexual. Em uma cultura que se sobrepõe a heteronormatividade como discurso 

dominante surge o receio por parte das lésbicas de serem mal compreendidas. A decisão por 

revelar a orientação para o outro pode ter múltiplos significados tanto para quem cuida como 

para quem é cuidado. 
23 

 É perceptível ao longo dos depoimentos o bloqueio do enfermeiro ao receber a lésbica 

para consulta, ao caracterizar como algo que não é natural esse pensamento é refletido em 

atitudes de insegurança por parte do profissional, estes podem ser percebidos pela mulher e 

para não gerar maiores constrangimentos esta poderá optar por não revelar sua orientação. 

Por conta do preconceito que tem que por mais que a gente diga que é 

natural a gente sabe que não, às vezes até da própria pessoa, muitas vezes 

até ela tem vergonha de assumir. (Cravo) 

 

[...] eu acredito que elas mesmas têm preconceito com elas mesmo, porque 

ela não chega pra dizer eu sou lésbica, algum medo ela tem do profissional 

rejeitar não é?(Crisântemo) 

 



71 

 

 Estudo realizado no Canadá avaliou relatos de lésbicas sobre prestação de cuidados de 

saúde, estas informaram episódios de negligência, discriminação e abuso por parte de 

profissionais de saúde e acreditam que sua experiência de vida é mal compreendida por 

aqueles que prestam cuidado.
23 

Esta explicação é uma das causas do receio destas mulheres 

em revelar sua orientação sexual. 

 Outro aspecto está relacionado ao ambiente. Os enfermeiros que atendiam na zona 

rural relataram que neste local as mulheres têm medo ou vergonha de informarem sua 

orientação no momento da consulta, assim quando não identificadas pelas vestimentas são 

atendidas como heterossexuais. 

 

[...] Elas mesmo se queixam que o preconceito existe e principalmente aqui 

na zona rural.(Crisântemo) 

 

[...]hoje como trabalho na zona rural pode ser que tenha e eu não saiba, 

apesar que hoje nem isso é mais empecilho. Mudou muito a questão de 

preconceito, lá na zona rural coisas que a gente pensa que não 

encontra.(Jasmin) 

 

 O ambiente rural ainda perdura a cultura presa a valores tradicionais e patriarcais, 

propiciando a relação direta na dificuldade da mulher em revelar sua orientação neste meio. 

Na zona urbana há uma maior abertura para aceitação dos novos modos de vida, porém não 

difere da zona urbana quando estas tendem a adiar a ida aos serviços de saúde por medo de 

discriminação, o que pode ter implicações na sua saúde e bem-estar.
21 

 Alguns dos enfermeiros referiram certa apreensão em questionar a intimidade das 

lésbicas, o que pode estar relacionado de que a identidade de gênero ou sexual, por não 

corresponder ao esperado para o seu sexo biológico, faz acreditar que a individualidade do 

enfermeiro possa ser invadida pela lésbica, permanecendo o silêncio nos aspectos que 

envolvem questões sexuais.
22

  O estigma  referentes a homossexualidade é algo que exclui a 

lésbica de maneira a provocar constrangimento pois o respeito é algo construído e vivenciado 

e independe da orientação sexual. 

Os enfermeiros afirmam que as orientações são disponibilizadas, porém, é perceptível 

na fala seguinte que não há um vínculo entre profissional e o usuário devido ao receio do 

profissional em abordar aspectos que envolvam a sexualidade. Este distanciamento repercute 
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em orientações distantes da singularidade e necessidades destas mulheres tornando-as 

invisíveis para questões que envolvam a promoção da saúde de forma equânime. 

 

[...] Orientação nós sempre damos, mas agora especificamente para elas eu 

nunca dei, até porque eu nunca tive essa liberdade para entrar nessa 

questão. (Azaleia Branca) 

 

[...]Eu oriento no geral, mas vou ficar sempre na dúvida porque uma coisa a 

gente sabe que existem as práticas sexuais, o sexo vaginal, anal tudo bem se 

usa camisinha e o sexo oral. Que é o mais comum na mulher lésbica, eu 

sinceramente teria dificuldade., minha dúvida é que cuidado especifico eu 

tenho que ter para aquela paciente para ela não adquirir uma DST, se ela 

tiver doente para ela passar para outra?( Tulipa) 

 

 As orientações para a prevenção que deveriam perpassar todos os atendimentos não 

ocorrem, ou deixam muito a desejar. No caso específico da homossexualidade feminina, 

muitas vezes adota-se um atendimento totalmente fictício, pois elas não revelam sua 

orientação sexual. Em face disto, são abordadas como heterossexuais.
24

 Ainda que o saber 

profissional tenha como objetivo a saúde e o bem-estar do cliente se faz necessário valorizar 

sua cultura, suas crenças, seu contexto social familiar e econômico. Ao orientar todos os 

clientes da mesma maneira, o profissional não respeita a singularidade de cada um e o 

cuidado pode não ser executado plenamente, não é construído considerando a realidade do 

indivíduo.
25 

 No que concerne aos serviços ofertados à lésbica, os enfermeiros relatam que são os 

mesmos disponibilizados à mulher heterossexual, desde contracepção a exames específicos. O 

enfoque maior está nos cuidados, estes devem ser direcionadas às práticas sexuais exercidas 

pelas lésbicas, mas só são oferecidas por alguns dos enfermeiros que identificam esta 

especificidade. Desconsiderando o estilo de vida das mulheres, o aconselhamento passa a ser 

descontextualizado e superficial. O resultado da generalização deste serviço está em 

disponibilizar determinados exames sem antes avaliar a necessidade de solicitação dos 

mesmos, alguns  exames são solicitados partindo de uma avaliação criteriosa no momento da 

consulta porém não é o que foi observado nos relatos a seguir: 
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[...] Solicitação de exame de sangue foram todos iguais as outras mulheres e 

eu ofereci o HIV o VDRL como oferecia a qualquer um. A conduta muda um 

pouco por conta da pratica ser diferente. (Tulipa) 

 

 [...] É, no geral você solicita exames quando ela pede, normalmente você 

pede o citológico. Deveria ser diferente da heterossexual. Olhando por esse 

ângulo o cuidado não é o mesmo não.. (Rosa amarela) 

 

[...] sempre coloco como pré-requisito o endovaginal, o citológico. Ela não 

questionou e eu também não abordei. Eu foquei mais no exame, não pedi 

porque ela não falou mais apenas disse isso e colhi o exame e pronto.( Rosa 

Amarela). 

 

Nos serviços disponibilizados pelos enfermeiros as mulheres remetem o seguimento 

de protocolos da saúde da mulher, porém pautado em dimensões da sexualidade e reprodução 

de forma generalizada. Para lésbicas, esses serviços precisam ser problematizados na 

qualidade de esferas individuais e autônomas, ressaltando que caberia ao profissional 

promover um diálogo a respeito das particularidades desta mulher e assim disponibilizar 

serviços congruentes com as suas necessidades.
26

 

  As necessidades básicas de saúde de todos as mulheres embora sejam  semelhantes, 

questões que requerem apoio específico estão associadas à angústia e ao estigma e 

discriminação imposto pela sociedade. Assim se faz necessário uma avaliação  por parte dos 

profissionais em compreender os modos de vida destas mulheres além do âmbito biológico.
27 

 Quando se busca a compreensão do cuidado disponibilizado entende-se que esta ação 

vai depender da necessidade que advém essa mulher. Assim, contradizendo a fala anterior 

quando se refere a oferta de serviço, os sujeitos da pesquisa compreendem que apesar de 

serem mulheres iguais no campo fisiológico, os aspectos referentes à sexualidade passam a 

ser específicos e, assim, o cuidado passa a ser direcionado, o que ocorre quando o enfermeiro 

compreende as particularidades da lésbica e presta o cuidado direcionado como descrito nas 

falas a seguir:  

 

[...] Eu falei que, nesse caso, não teria como ela estar usando o preservativo 

masculino. Mas eu falei de cuidados que ela tivesse, porque no contato do 

órgão com o órgão poderia também ser passada alguma doença. Essa foi 



74 

 

apenas uma que eu me lembro. São cuidados diferenciados, já que são 

orientações sexuais diferenciadas. (Lírio) 

 

[...] Assim, se ela usar pênis de plástico, digo para usar sempre camisinha 

porque a parceira pode transmitir alguma coisa. A diferença é só nas 

orientações das práticas e alguns exames que não precisa fazer, se for 

virgem não faz endovaginal.(Rosas Vermelhas) 

 

[...] Não, o cuidado não igual porque assim a prática é diferente. Pode 

transmitir sim, falei para ela em caso de sexo oral que observasse 

principalmente ferimentos na região da vagina na região da língua. 

(Gérbera) 

 

 Nestas falas, os enfermeiros relataram a necessidade de um cuidado direcionado como 

a orientação do sexo seguro e exames específicos para cada situação, estas percepções podem 

estar relacionadas ao fato do enfermeiro perceber que há uma diversidade nos modos de vida 

dos indivíduos e que as diversas manifestações da sexualidade necessitam ser abordadas 

integralmente.  

O cuidado, na perspectiva de Leininger, deve considerar a integralidade, a totalidade e 

a perspectiva holística da vida, presentes em fatores culturais e sociais, expressos na 

linguagem e modelos populares e profissionais de saúde. Para tanto, conhecer a cultura dos 

clientes para além da própria cultura, acende a interpretação do significado do cuidado e 

experiência de grupos culturais diversos é imprescindível às ações, tornando possível diminuir 

o distanciamento entre profissional e cliente.
28 

 O plano de cuidados a serem desenvolvidos na atenção primária  vai além dos exames, 

o aconselhamento sobre prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis e práticas de 

sexo seguro fazem parte das ações que devem ser disponibilizadas à lésbica. Estas mulheres 

homossexuais não se percebem em risco de contrair DSTS e têm pouca familiaridade com 

estratégias de prevenção e apresentam práticas inconsistentes de sexo seguro. No entanto estas 

mulheres sexualmente ativas podem estar em risco não só para o HIV como também para 

outras DSTs dependendo da sua atividade sexual,dentre elas estão  a transmissão do vírus do 

papiloma humano , resultando em verrugas genitais,além do  vírus do herpes e hepatite 

B.Além das DSTs estas mulheres também estão expostas ao maior  desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares devido ao uso abusivo de àlcool,drogas ilícitas e tabagismo,fatores 
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estes que podem ser agravados se os serviços de saúde não disporem de orientações 

adequadas.
27 

 

Dimensões das estruturas social e cultural 

 

 Os resultados deste item foram subdivididos para melhor explanação de alguns dos 

fatores da vida dos enfermeiros que repercutem no cuidado às lésbicas. 

 Analisar as dimensões que fazem parte desta formação possibilita a reflexão sobre as 

influências socioculturais e experiências pessoais, oriundas da sua própria visão da saúde da 

mulher
24

, ressaltando que enfermeiros carregam consigo valores que são intrínsecos do seu 

processo de formação profissional e há que se considerar as diferenças entre a cultura 

profissional e pessoal de todos os envolvidos no cuidado. 

 

Fatores religiosos e filosóficos 

 

 Uma das dimensões que compõe a cultura são as crenças religiosas. Estas norteiam 

grupos e são transmitidas por gerações em diferentes momentos. No quesito religião foi 

possível analisar em algumas falas a influência das concepções religiosas no que se refere à 

homossexualidade, tendo em vista a influência dos modelos reproduzidos pelas instituições 

religiosas que instauram a heterossexualidade como a única forma de viver. A formação 

religiosa reflete diretamente na concepção dos enfermeiros nos aspectos que envolvem a 

orientação sexual, mesmo que refiram haver divisão entre profissão e conceitos religiosos este 

pode ser um dos fatores que dificultam as enfermeiras para abordarem especificamente 

aspectos que envolvam sexualidade. Estas impressões podem ser verificadas na fala a seguir: 

 

[...] Antes eu voltava muito pra mim, para a questão religiosa ficava muito 

pensativa. Assim eu ficava muito assim: meu Deus do céu porque essa opção 

pra mim não tem isso, mas depois eu coloquei, assim, na minha cabeça eu 

sou enfermeira e estou ali para atender independente da religião, então 

tenho que fazer o atendimento tem que ser único e igualitário. Não temos 

que levar religião, não tem que levar a sexualidade nossa para dentro do 

consultório. (Tulipa) 
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 A religiosidade é o veículo que dinamiza e materializa as crenças em práticas. Quando 

não se atua de acordo com aquilo em que se acredita, experimentam-se diferentes graus de 

mal-estar e incertezas. Nessa perspectiva, os enfermeiros que evitam práticas etnocêntricas e 

atuam de forma a valorizar suas crenças em respeito às crenças de seus clientes podem 

dificultar a construção da integralidade do cuidado.
27 

 Enfermeiros evidenciam que se deve separar a crença e o cuidado que a ser prestado à 

lésbica, como evidenciado nesta fala: 

 

[...] quando você passa a ser profissional, você tem que separar o seu lado, 

eu acredito assim, eu sou protestante certo? Mas como eu sou profissional, 

eu procuro não... tento deixar totalmente minha crença fora do meu 

trabalho, porque se eu trabalho com pessoas que tem escolhas diferentes da 

minha religião, eu tenho que trabalhar normal por que não pode interferir 

eu vejo por esse lado. (Crisântemo) 

 

 As crenças e os valores estão imbricados na percepção que enfermeiros têm a 

principio no atendimento à lésbica e entende-se a homossexualidade como uma identidade 

social, cultural e historicamente construída através da multiplicidade discursiva sobre o sexo e 

que, ao longo dos anos, e por diferentes campos, instâncias e instituições foram sendo 

(re)produzidos, (re)significados, atribuindo a essa identidade sexual um caráter pecaminoso.
29 

 

Parentesco e social 

 

 Estes fatores envolvem as relações familiares e de amigos. No aspecto social, 

enfermeiros que tinham em seu convívio familiares e amigos homossexuais demonstraram 

atitudes mais positivas e maior conhecimento sobre as especificidades desta população, essa 

relação prévia permite planejar as ações que atendam as reais necessidades destes grupos.
30  

Conhecer o individuo em sua essência a partir de seus valores abstraindo de rótulos impostos 

pela sociedade possibilita entender que a orientação sexual não define o caráter de cada 

pessoa.  Estas impressões são referidas nas falas a seguir: 

 

[...] eu tenho um irmã lésbica e um irmão gay que são assumidos, até pela 

convivência a gente consegue perceber algumas coisas que são bem 

características. (Crisântemo) 

 



77 

 

[...] eu tinha um tabu muito grande, muito preconceito até antes de conhecer 

essa minha amiga. Pra mim, eu não entendia o porquê. Até conversar com 

ela, me tornar amiga e entender as questões dela. (Girassol) 

            

 A Teoria em suas concepções define que quando os enfermeiros se aproximam dos 

aspectos culturais dos seus clientes, permitem a construção de decisões e ações que conduzem 

à execução do cuidado em enfermagem que melhor se adapte à cultura do cliente, de maneira 

a reduzir os estresses e conflitos culturais entre este e o profissional.
30

  

 

Fatores Educacionais 

 

 Os enfermeiros advêm de escolas formadoras e especializações pautadas no modelo 

tradicional, instrumentalizado e normativo, em que há dificuldades de abordagem crítica sobre 

a sexualidade e questões de gênero
31

. O tabu a respeito da sexualidade é repassado de geração 

em geração e reflete na formação do indivíduo, no entanto não é um fator impeditivo para que 

os profissionais busquem novos conhecimentos para a construção de novas formas de cuidar. 

As falas a seguir exemplificam estas ações:  

 

[...] esse tempo que eu tenho de PSF, nenhum curso voltado para isso, 

nenhuma capacitação voltada para isso, voltada para esse público. Me 

formei em 94, então, assim, muita coisa já mudou e a gente não tem, mas a 

gente percebe como profissional de saúde deixa a desejar por não estar 

capacitado para isso.(Crisântemo) 

 

[...] A gente tem a questão da formação acadêmica. Na verdade a gente 

nunca tem. Dizer que existe um preparo cientifico não, acredito que é por 

que a questão de você tratar de forma igual, acho que todos os profissionais 

estão despreparados. (Lírio) 

 

 De modo geral, os profissionais da saúde são formados dentro de um modelo 

biomédico, no qual os aspectos afetivos e emocionais do usuário são desconsiderados. O 

modelo de assistência vigente, fundado na produção, torna-se impessoal e impeditivo de uma 

abordagem mais ampla e holística do usuário.
32 

 A partir dos relatos, foi possível compreender a falta de uma abordagem consistente 

acerca da temática sexualidade e gênero nas disciplinas acadêmicas ou em cursos de saúde, o 
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que repercute na prática profissional, que apresenta um cuidado de enfermagem fragmentado 

nas orientações às lésbicas
33

. 

 

[...] eu acredito que eu poderia ter passado bem mais orientações se eu 

tivesse sido instruída antes. quando é para o cuidado, para dar assistência a 

esse grupo, basicamente não é passado nada pra gente. E nem eu, como 

profissional, procurei estudar alguma coisa a respeito. (Lírio) 

 

 Essa situação decorre, muitas vezes, do despreparo do profissional, quase sempre 

dependente de influências socioculturais e experiências pessoais, oriundas da sua própria 

visão da saúde da mulher. Esta é vista de modo fragmentado e desconsiderando, entre outros 

aspectos, o exercício da sexualidade, no entanto, para o profissional tratá-la adequadamente, 

deve atendê-la em sua totalidade.
24 

 No que concerne o campo das profissões voltadas para a assistência à saúde, os 

enfermeiros demonstram, mesmo de forma fragmentada, que o cuidado dispensado à lésbica 

envolve a compreensão de um sujeito singular, cuja sexualidade é afetada por múltiplos 

fatores que requerem teorias fortes que suportem práticas inovadoras e que os fenômenos de 

saúde e de doença não sejam encarados como independentes das condições de vida e dos 

fatores socioculturais
34

. As experiências com os cuidados de saúde diferem por muitas 

identidades sociais, incluindo a raça / etnia, classe social, educação, sexo, gênero e orientação 

sexual, no entanto deve-se reconhecer que se está encobrindo diferenças potencialmente 

importantes; também é importante notar que as definições de sexo / sexo e sexualidade se 

desenvolveram a partir de um sistemas de crenças que foram transmitidos ao longo do tempo 

para grupos que compõem uma diversidade cultural.
25

  

 

CONCLUSÃO 

 

 A utilização da TDUCC nos refere as suas crenças, comportamentos, percepções, 

emoções, linguagem, religião, rituais, estrutura familiar, imagem corporal, conceitos de tempo 

e espaço, atitudes diante do atendimento à lésbica, podendo, esses elementos apresentar 

importantes implicações para a saúde e a assistência. 

 Identificou-se que o choque cultural tem relação com os cuidados prestados à lésbica, 

no qual houve o reconhecimento que os serviços ofertados à saúde são os mesmos para 

mulheres heterossexuais e homossexuais, no entanto, os cuidados prestados precisam ser 
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direcionados as especificidades de cada grupo. Foi apreendido um cuidado fragmentado não 

congruente com as necessidades das lésbicas, resultado das vivências em uma sociedade 

falocêntrica e machista, além de uma formação acadêmica direcionada por mitos e estigmas 

em relação a abordar questões de saúde que envolve a sexualidade e a prática sexual pela 

visão distorcida de um cuidar de um corpo assexuado. 

 Tendo em vista a importância da APS, e o papel central do enfermeiro neste modelo 

de atenção que visa um cuidado longitudinal e integral, a unidade de saúde deve ser a porta de 

entrada para esta mulher que busca um serviço que acolha suas especificidades, no entanto  o 

que se percebe é que os valores pessoais dos enfermeiros impedem um cuidado adequado a 

estas usuárias, resultado de uma formação distante das questões de gênero e sexualidade. 

Nesse sentido há a necessidade de uma reformulação na atuação do profissional em 

consonância com o modelo de saúde vigente com princípios éticos e humanísticos que 

assegurem os direitos de cidadania e uma assistência inclusiva. 

 Com o resultado desta pesquisa torna-se necessário a reformulação nas disciplinas 

acadêmicas a cerca da temática sexualidade e gênero, além da oferta de cursos de capacitação 

para a apresentação de protocolos no intuito de inquirir conhecimento prévio para os 

enfermeiros possibilitando a construção de um plano de cuidado congruente às necessidades 

das lésbicas, necessidades estas que não se limitam apenas a prática sexual, mas uma 

abordagem biopsicossocial. Neste âmbito a Educação em Saúde só será construída após a 

implantação destas ações, indicando, assim, a necessidade de mais pesquisas nesta temática, 

na busca do aperfeiçoamento profissional e a implantação da promoção à saúde das lésbicas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O artigo de revisão integrativa evidenciou a nulidade de estudos brasileiros e a 

escassez de estudos internacionais acerca de cuidados de enfermagem a mulher lésbica. As 

concepções éticas sobre homossexualidade ainda são pouco divulgadas no âmbito acadêmico 

e científico. 

 Os estudos selecionados destacaram que os conceitos de heterossexismo estão 

relacionados à dificuldade dos profissionais da saúde em abordar a temática da sexualidade, o 

que compromete a assistência em saúde de modo que as lésbicas passam a ser excluídas do 

atendimento integral. Por sua vez, as vivências e experiências das lésbicas precisam ser 

divulgadas a fim de que os profissionais conheçam as suas necessidades para compreender e 

modificar sua assistência. 

 Diante desta lacuna este estudo buscou investigar os cuidados que os 

enfermeiros disponibilizam a mulheres lésbicas no âmbito da Estratégia de Saúde da 

Família/ESF no qual tem como enfoque a oferta de serviços que envolvem a prevenção e 

promoção da saúde. Dentre estes serviços estão a elaboração de um plano de cuidado que  

envolve desde o planejamento a intervenção de ações que favoreçam às necessidades do 

indivíduo, família e comunidade, entretanto algumas limitações previstas ocorreram como 

conciliar o tempo disponível do profissional na UBS para realização da entrevista, porém 

houve agendamento prévio com cada profissional sendo possível  a realização do estudo. 

 A construção desse cuidado é iniciada desde a formação acadêmica do futuro 

enfermeiro, no entanto, o enfermeiro tem valores e crenças que podem estar relacionados a 

esta construção. Assim, a utilização da Teoria da Diversidade e Cuidado Cultural de Leininger 

permitiu aprofundar as dimensões culturais destes profissionais e fazer a análise acerca da 

visão de mundo dos enfermeiros relacionada ao cuidado que disponibilizam a lésbica. 

 Nesta investigação, os enfermeiros reconheceram o choque cultural ao atender a 

mulher lésbica por não fazer parte de sua vivência profissional. Destaca a dificuldade em se 

trabalhar com assuntos que envolvam sexualidade e acreditar que de modo geral a 

heterossexualidade é dominante entre as mulheres. Os enfermeiros identificam a lésbica 

apenas quando a mesma revela sua orientação ou a partir de atitudes masculinas. Estas 

impressões reforçam que este tipo de acolhimento não permite uma relação confortável para a 

mulher e enfermeiro. 
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 Aspectos relacionados a crenças e religião têm influência na conduta dos enfermeiros, 

pois mesmo que afirmem haver separação entre profissão e valores o resultado de um cuidado 

superficial está relacionado às concepções heteronormativas que define a sociedade. 

 No aspecto social, enfermeiros que tem em seu convívio familiares ou amigos 

homossexuais demonstram maior conhecimento sobre as especificidades desta população. Os 

conflitos culturais são minimizados quando é construída uma relação prévia entre enfermeiros 

e lésbicas.  

 Foi reconhecido nesse estudo que os serviços ofertados à saúde são os mesmos para 

mulheres heterossexuais e homossexuais, no entanto, os cuidados prestados precisam ser 

direcionados as especificidades de cada grupo. Foi apreendido um cuidado fragmentado não 

congruente com as necessidades das lésbicas, resultado das vivências em uma sociedade 

falocêntrica e machista, além de uma formação acadêmica voltada para um corpo assexuado. 

Não se buscou eleger mulheres lésbicas em privilégios de cuidados diferentes das 

heterossexuais, mas buscar a compreensão de que a mulher é um ser único e cada uma tem 

seu modo de vida definido por escolhas que vão além dos direitos sexuais. 

 É relevante que os enfermeiros se posicionem abertos a troca e a construção de 

conhecimentos, para tanto se faz necessário a reformulação nas disciplinas acadêmicas acerca 

da temática sexualidade e gênero, além da oferta de cursos de capacitação para a apresentação 

de protocolos no intuito de inquerir um conhecimento prévio para os enfermeiros 

possibilitando a construção de um plano de cuidado congruente as necessidades das lésbicas, 

que não se limitam apenas a prática sexual, mas a uma abordagem biopsicossocial. Neste 

âmbito, a Educação em Saúde só será construída após a implantação de protocolos que visem 

a integração entre profissional e a mulher, direcionando assim a necessidade de mais 

pesquisas nesta temática na busca do aperfeiçoamento profissional e a implantação da 

promoção a saúde das lésbicas. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

 

 Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa Cuidado do 

Enfermeiro à mulher lésbica na Estratégia de Saúde da Família, que está sob a 

responsabilidade do (a) pesquisador (a) Josueida de Carvalho Sousa, com endereço Rua 

Conde de Irajá, n° 937, Torre CEP 50710310 – Telefone (81) 97473710 e  e-mail 

josueidacarvalho@yahoo.com.br para contato do pesquisador responsável e está sob a 

orientação do Dr. Ednaldo Cavalcante de Araújo e Co- orientação da Dra° Eliane Maria 

Ribeiro de Vasconcelos, Telefones para contato: (83) 96463153, e-mail 

relou.ufpe@gmail.com.  

 Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que o/a senhor/a não 

entenda. Caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa a quem está lhe entrevistando, para que 

o/a senhor/a esteja bem esclarecido (a) sobre tudo que está respondendo. Após ser esclarecido 

(a) sobre as informações a seguir, caso aceite em fazer parte do estudo, rubrique as folhas e 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa o (a) Sr. (a) não será penalizado (a) de forma 

alguma. Também garantimos que o (a) Senhor (a) tem o direito de retirar o consentimento da 

sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

 A presente pesquisa tem como objetivo: Analisar o cuidado do enfermeiro a lésbica à 

luz da Teoria da Diversidade e universalidade do cuidado cultural.    

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a uma entrevista com questões sobre 

o assunto. 

 Este estudo envolverá riscos mínimos, podendo ser de ordem física e psicológica. Tais 

riscos poderão estar relacionados a fatores estressores advindos de uma conversa informal, 

como cansaço, constrangimento ou até mesmo emergir de emoções regressas envolvendo 

questões de ordem pessoal sobre sexualidade dos participantes. Porém estes serão  

minimizados ou anulados  uma vez que você poderá se ausentar da pesquisa a qualquer 

momento bem como solicitar novos esclarecimentos. Os benefícios estão ligados diretamente 

à produção de conhecimento acerca de identificar como os enfermeiros da ESF atendem a 

população lésbica, com o intuito de contribuir para a elaboração de estratégias de educação 

em saúde que poderá qualificar o atendimento a referida população. 

 Como benefícios diretos ao enfermeiro tem-se a possibilidade deste se perceber como 

sujeito ativo e participante, entendendo que sua opinião tem importância para o 

desenvolvimento de estratégias eficazes na promoção da saúde. Outro benefício do referido 

estudo está na discursão sobre a temática no meio acadêmico para uma reflexão na formação 

do profissional da saúde a partir das mudanças curriculares nos diversos cursos da saúde. 

 As entrevistas serão gravadas e as informações serão utilizadas para execução deste 

projeto e composição de um banco de dados. Somente serão divulgadas de forma anônima 

codificada em eventos ou publicações científicas. Os termos e as entrevistas serão guardados 
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por cinco anos com o pesquisador responsável deste projeto Prof. Dr. Ednaldo Cavalcante de 

Araújo em endereço informado anteriormente. 

 Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 

50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br 

 As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Todos os 

documentos oriundos desta pesquisa como entrevistas gravadas e transcritas, termos de 

consentimentos livre e esclarecido assinados, serão arquivados por cinco anos sob 

responsabilidade da pesquisadora/orientador, no Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal de Pernambuco, localizado na Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade 

Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901. 

 O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver 

necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidos pelos pesquisadores. Fica 

também garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da 

participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Em caso de dúvidas 

relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º 

Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-

mail: cepccs@ufpe.br).  

 

 

___________________________________________________ 

(assinatura do pesquisador) 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)  

 
Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado, após a 

leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter 

esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo 

Cuidado do Enfermeiro à mulher lésbica na Estratégia de Saúde da Família, como voluntário (a). Fui 

devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento).  

 

Local e data __________________ 

  

Assinatura do participante: __________________________  

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do 

voluntário em participar. 

 

Testemunhas: 

 

Nome:        Nome:  

 

Assinatura:       Assinatura: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

APÊNDICE B – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA OBSERVAÇÃO E 

ENTREVISTA 

 

 

Nº da entrevista:  

 

Pseudônimo do enfermeiro entrevistado: 

 

Entrevistador:  

 

Data da entrevista:            /            /         

  

Horário de início da entrevista:  

 

Horário de término da entrevista:  

 

Questões para coleta de dados: 1º) Você atende a mulher lésbica? Fale sobre seu atendimento. 

2) Quais os cuidados de enfermagem são prestados a mulher lésbica?  

Observações do pesquisador:   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

 

Nº da entrevista:                                                                Nº do questionário:                  

 

Data:            /           /                                                                           

 

 

 

 

Pseudônimo do enfermeiro entrevistado: 

 

1. Sexo do enfermeiro: (  ) Masculino     (  ) Feminino  

2. Data do Nascimento do enfermeiro:            /            /                                                                       

3. Idade do enfermeiro:  

4. Tempo que trabalha na ESF:     

5. Estado Civil:      

(  ) Casado  (  ) Separado (  ) Solteiro   (  ) Viúvo  (  ) Vive com companheiro(a)  

6. Possui filhos? Se sim, quantos?  

7. Qual instituição de ensino se formou e ano de conclusão?  ________________ 

8. Fez alguma especialização:     (  ) Sim   (  ) Não                           

(  ) Pós-Graduação Lato sensu, Em que?_________________________ 

(  ) Pós-Graduação Scricto Sensu, Em que? _________________________   

(  ) Residência   

9. Possui outro emprego? 

(  ) Sim  (  ) Não  

10. Qual a sua religião ou crença espiritual?_____________________ 

DADOS DO ENFERMEIRO 
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ANEXO A - CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

                      DA CIDADE DE PALMARES 
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ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: CUIDADOS DO ENFERMEIRO À MULHER LÉSBICA NA ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

Pesquisador: Josueida de Carvalho 
Sousa Área Temática: 
Versão: 1 

CAAE: 26921714.1.0000.5208 

Instituição Proponente: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DA NOTIFICAÇÃO 

Tipo de Notificação: Envio de Relatório Final 
Detalhe: 
Justificativa: Envio de Relatório Final 

Data do Envio: 17/11/2014 

Situação da Notificação: Parecer Consubstanciado Emitido 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 880.872 

Data da Relatoria: 26/11/2014 

Apresentação da Notificação: 

A notificação foi apresentada para avaliação do relatório final da pesquisa 

Objetivo da Notificação: 

O pesquisador solicita a aprovação do relatório final da pesquisa. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

O pesquisador indicou a utilização do TCLE e informando os Riscos e Benefícios. 

Endereço: Av. da Engenharia s/nº - 1º andar, sala 4, Prédio do CCS 
Bairro: Cidade Universitária CEP: 50.740-600 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO CENTRO DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE / UFPE- 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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UF: PE Município: RECIFE 
Telefone: (81)2126-8588 E-mail: cepccs@ufpe.br 

 

Comentários e Considerações sobre a Notificação: 

A notificação foi apresentada com o relatório final e o mesmo está adequado, com a indicação dos 

resultados e conclusão. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os termos foram considerados adequados. 

Recomendações: 

s/recomendação 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: aprovado 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O  Colegiado aprova o parecer da notificação do relatório final da pesquisa, tendo o mesmo sido  

avaliado e o protocolo aprovado  de forma definitiva. 

RECIFE, 21 de Novembro de 2014 

 

GERALDO BOSCO LINDOSO COUTO (Coordenador) 

Endereço: Av. da Engenharia s/nº - 1º andar, sala 4, Prédio do CCS 
Bairro: Cidade Universitária CEP: 50.740-600 
UF: PE Município: RECIFE 
Telefone: (81)2126-8588 E-mail: cepccs@ufpe.br 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO CENTRO DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE / UFPE- 

Continuação do Parecer: 880.872 
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ANEXO C - NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DA REVISTA GAÚCHA DE 

ENFERMAGEM 

 
DIRETRIZES PARA AUTORES 

 

Instruções para os autores 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

  

Os artigos para publicação devem ser enviados exclusivamente à Revista Gaúcha de Enfermagem, 

sendo permitida sua reprodução em outras publicações mediante autorização do Conselho Editorial, 

devendo, neste caso, constar a citação da publicação original. 

  

Na Revista podem ser publicados artigos escritos por outros especialistas, desde que o tema seja de 

interesse para a área de Enfermagem. 

  

Para submeter o manuscrito não é preciso ser assinante da Revista. Contudo, deverá ser efetuado 

pagamento das taxas: de submissão (no momento da submissão do artigo; esta taxa não será ressarcida 

aos autores diante do arquivamento ou recusa do manuscrito); de publicação (no momento do aceite 

do manuscrito para publicação). 

  

Ao ser designado para publicação, o manuscrito deverá ser transcrito para a versão em idioma inglês, 

cuja taxa de serviços deverá ser acordada com a empresa tradutora recomendada pela RGE. 

  

Os manuscritos poderão ser encaminhados em português, espanhol ou inglês. 

  

A submissão dos artigos deverá ser 

feita online pelo site: http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem 

  

No momento da submissão, o nome completo de cada autor, instituição de origem, país, e-mail e 

resumo da biografia (afiliação completa e credenciais) devem ser informados apenas nos metadados. 

Os agradecimentos por ajuda financeira, assistência técnica e outros auxílios para a execução do 

trabalho também não deverão ser mencionados no momento da submissão. Quando do aceite do 

trabalho, os autores serão orientados sobre a forma de proceder para realizar a inserção dessas 

informações. 

  

Os autores dos trabalhos encaminhados para avaliação deverão enviar uma Declaração de 

Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais, elaborada conforme modelo da Revista 

http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem
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(“Sobre” > “Políticas” > “Modelo de Declaração de Responsabilidade”), assinada por todos os autores, 

e encaminhá-la como documento suplementar junto com o artigo. 

  

Nos manuscritos resultantes de estudos que envolvem seres humanos, os autores deverão indicar os 

procedimentos adotados para atender o que determina a Resolução Nº466, de 12 de dezembro de 2012, 

do Conselho Nacional de Saúde, bem como o número do protocolo de aprovação do projeto de 

pesquisa no corpo do texto. Uma cópia do protocolo deverá ser encaminhada à RGE como documento 

suplementar. 

  

Conflitos de interesses podem surgir quando autores, revisores ou editores tenham interesses que, 

mesmo não sendo completamente aparentes, possam influenciar seus julgamentos sobre o que é 

publicado. O conflito de interesses pode ser de ordem pessoal, comercial, político, acadêmico ou 

financeiro. Quando os autores submetem um manuscrito, seja um artigo ou carta, são responsáveis por 

reconhecer e revelar conflitos financeiros e outros que possam influenciar o conteúdo do trabalho 

submetido à Revista. 

   

APRESENTAÇÕES DOS ORIGINAIS 

  

A redação deve ser clara e concisa, com a exposição precisa dos objetivos. A argumentação deve estar 

fundamentada em evidências bem justificadas. 

  

Para o preparo do manuscrito, recomenda-se a busca e citação de artigos pertinentes ao tema e 

previamente publicados na literatura científica nacional e internacional, facilitando a contextualização, 

coerência e continuidade para os leitores. 

  

A Revista não assume a responsabilidade por equívocos gramaticais, e se dá, portanto, o direito de 

decidir quanto a alterações e correções. 

  

Os trabalhos devem ser encaminhados em Word for Windows, fonte Times New Roman 12, 

espaçamento duplo (inclusive os resumos), com todas as páginas numeradas, configurados em papel 

A4 e com as quatro margens de 2,5 cm. Quando os artigos forem redigidos em português, devem 

respeitar o Acordo Ortográfico de 1990, promulgado em 29 de dezembro de 2008. 

  

Os títulos das seções textuais devem ser destacados gradativamente, sem numeração. O título do artigo 

e o resumo devem ser em caixa-alta e em negrito (ex.: TÍTULO; RESUMO); resumen e abstract, em 

caixa-alta, negrito e itálico (ex.: RESUMEN; ABSTRACT); seção primária, em caixa-alta e negrito 
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(ex.: INTRODUÇÃO); e seção secundária, em caixa-baixa e negrito (ex.: Histórico). Evitar o uso de 

marcadores ao longo do texto (ex.: -, *, etc.] e alíneas [a), b), c)...). 

  

A extensão dos artigos originais e revisões sistemáticas deve ser de no máximo 20 laudas, enquanto as 

reflexões teóricas devem ter, no máximo, 10 laudas. 

  

A Revista publica artigos nas seguintes seções: 

  

Editorial: de responsabilidade da Comissão Editorial (CED) da Revista, que poderá convidar 

autoridades para redigi-lo. O editorial deverá obedecer ao limite de 500 palavras; 

  

Artigos originais: são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original inédita. 

Devem obedecer à seguinte estrutura: a introdução deve apresentar a questão norteadora, justificativa, 

revisão da literatura (pertinente e relevante) e objetivos coerentes com a proposta do estudo. Os 

métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de seleção devem ser 

descritos de forma objetiva e completa. Os resultados devem ser descritos em sequência lógica. 

Quando apresentar tabelas e ilustrações, o texto deve complementar e não repetir o que está descrito 

nestas. A discussão, que pode ser redigida junto com os resultados, deve conter comparação dos 

resultados com a literatura e a interpretação dos autores. As conclusões ou considerações finais devem 

destacar os achados mais importantes, comentar as limitações e implicações para novas pesquisas. 

Devem obedecer ao limite de 4.500 palavras no total do artigo (títulos, resumos, descritores, corpo 

do artigo, ilustrações e 20 referências no máximo); 

  

Artigos de revisão sistemática: são contribuições cujo método de pesquisa é conduzido por meio da 

síntese de resultados de estudos originais quantitativos que tem por objetivo responder a uma questão 

específica e de relevância para a enfermagem ou para a saúde. Deverão ser descritos detalhadamente 

os procedimentos metodológicos no que se refere à busca dos estudos originais, os critérios de 

inclusão e exclusão utilizados, por meio dos testes preliminares e de relevância, segundo o referencial 

teórico metodológico adotado. A revisão sistemática poderá se caracterizar em meta-análise e ou 

metassíntese dependendo do tipo de abordagem metodológica do manuscrito e da compreensão do 

estudo. Deve obedecer ao limite de 5.000 palavras no total do artigo (títulos, resumos, descritores, 

corpo do artigo, ilustrações e não possui limite de referências); 

  

Artigos de reflexão: formulações discursivas de efeito teorizante com fundamentação teórica 

filosófica sobre a situação global em que se encontra determinado assunto investigativo ou 

potencialmente investigativo. Devem obedecer ao limite de 2.500 palavras no total do artigo 

(títulos, resumos, descritores, corpo do artigo, ilustrações e 15 referências no máximo); 
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Os manuscritos devem conter: 

  

Título: que identifique o conteúdo, em até 15 palavras; 

Resumo: deve ser elaborado conforme a ABNT (NBR 6028/2003 – Resumo: apresentação). Em até 

150 palavras, elaborado em parágrafo único, sem subtítulo, acompanhado de sua versão para o inglês 

(Abstract) e para o espanhol (Resumen). O primeiro resumo deve ser no idioma do trabalho. Os artigos 

originais devem apresentar um resumo contendo: objetivos, método (tipo do estudo, amostra, período 

e local da pesquisa), resultados e conclusões. No caso de artigos de reflexão teórica, a descrição da 

metodologia poderá ser suprimida. 

  

Descritores: de 3 a 6, que permitam identificar o assunto do trabalho, em português (Descritores), 

espanhol (Descriptores) e inglês (Descriptors), conforme os “Descritores em Ciências da Saúde” 

(http://decs.bvs.br), podendo a Revista modificá-los se necessário. Título em outros 

idiomas: apresentá-lo nas versões para o espanhol (Título) e inglês (Title) logo após os descritores do 

respectivo idioma. 

  

Introdução: deve apresentar o problema de pesquisa, a justificativa, a revisão da literatura (pertinente 

e relevante) e os objetivos coerentes com a proposta do estudo. 

  

Metodologia: deve apresentar o método empregado: tipo de estudo; referencial teórico do estudo e o 

utilizado para análise dos dados, inclusive os testes estatísticos quando apropriado; critérios de 

inclusão e exclusão de participantes; período do estudo; local do estudo; considerações éticas (nº de 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa); uso de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e/ou Termo de Consentimento para Uso de Dados, quando apropriado. 

  

Resultados: devem ser descritos em sequência lógica. Quando forem apresentados em tabelas e 

ilustrações, o texto deve complementar e não repetir o que está descrito nestas. Os resultados deverão 

ser apresentados separados da discussão quando se tratar de artigos originais resultantes de estudos 

com abordagens quantitativas. 

  

Discussão: deve conter a comparação dos resultados com a literatura e a interpretação dos autores. 

Deve ser redigida junto com os resultados nos estudos qualitativos. 

  

Conclusões ou Considerações Finais: devem destacar os achados mais importantes, comentar as 

limitações e as implicações para novas pesquisas e para o corpo de conhecimento na 

Enfermagem/Saúde. 
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Referências: devem ser apresentadas no máximo 20 referências para os artigos originais e 15 para as 

reflexões. Não há limite máximo para as revisões sistemáticas. Devem ser atualizadas (últimos cinco 

anos), sendo aceitáveis fora desse período no caso de constituírem referencial fundamental para o 

estudo. No caso de teses e dissertações, recomenda-se que sejam utilizados preferencialmente os 

artigos oriundos das mesmas. 

  

Devem ser digitadas em espaço simples e separadas por um espaço simples. Utiliza-se nessa seção 

“Referências” e não “Referências bibliográficas”. A lista de referências deve ser composta por todas as 

obras citadas, numeradas de acordo com sua ocorrência no corpo do texto. Deve-se utilizar o estilo de 

referências Vancouver, do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), atualizado 

em 2013, disponível em: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html, e adaptado pela 

RGE (ver exemplos de referências). Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o 

NLM Catalog: Journals referenced in the NCBI Databases, disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals e, para os periódicos que não se encontram nessa 

listagem, poderão ser utilizadas como referência as abreviaturas do Catálogo Coletivo 

Nacional de Publicações Seriadas do IBICT - CCN, disponível em: http://ccn.ibict.br/busca.jsf. 

  

Citações: devem ser apresentadas no texto de acordo com o sistema numérico, com os números 

correspondentes entre parênteses e sobrescritos, sem espaço entre a palavra e o número da citação. 

Não deve ser mencionado o nome dos autores, excluindo-se expressões como: “segundo...”, “de 

acordo com...”. Quando se tratar de citação sequencial, devem-se separar os números por hífen e, 

quando intercaladas, devem ser separadas por vírgula. Em caso de transcrição de palavras, frases ou 

parágrafos com palavras do autor (citação direta), devem-se utilizar aspas iniciais e finais na sequência 

do texto. Recomenda-se a utilização criteriosa desse recurso (ABNT 10520/2002). 

Exemplos: 

Pesquisas apontam que...(1-4). 

Alguns autores acreditam que...(1,4-5). 

“[...] e nos anos seguintes o mesmo se repetiu”(7). 

  

Os manuscritos podem ainda conter: 

  

Depoimentos: são frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa. Não utilizar aspas, e observar 

a seguinte estrutura: recuo do parágrafo (1,25 cm), fonte tamanho 11, em itálico, espaçamento simples, 

com sua identificação entre parênteses, codificada a critério do autor e separadas entre si por um 

espaço simples. Supressões devem ser indicadas pelo uso das reticências entre colchetes “[...]”, e as 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf
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intervenções dos autores ao que foi dito pelos participantes do estudo devem ser apresentadas entre 

colchetes. 

  

Ilustrações: poderão ser incluídas até cinco (gráficos, quadros e tabelas), em preto e branco, conforme 

as especificações a seguir: 

  

-Gráficos e quadros: devem ser apresentados conforme ABNT (NBR 6022/2003 – Informação e 

documentação – Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação); 

  

-Tabelas: devem ser apresentadas conforme IBGE – Normas de Apresentação Tabular, disponível 

em:http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-

%20RJ/normastabular.pdf; 

  

-Demais ilustrações: apresentadas conforme ABNT (NBR 6022/2003 – Informação e documentação 

– Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação). 

  

Símbolos, abreviaturas e siglas: conforme ABNT (NBR 6022/2003 – Informação e documentação – 

Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação). 

  

Utilizar negrito para destaque e itálico para palavras estrangeiras. 

  

Deve ser evitada a apresentação de apêndices (elaborados pelos autores) e anexos (apenas 

incluídos, sem intervenção dos autores). 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/normastabular.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/normastabular.pdf

