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Resumo: O presente artigo tem por objetivo compreender, através de uma revisão de 
literatura de caráter histórico e crítico, de que forma as políticas públicas para a comunidade 
LGBT avançaram no cenário brasileiro, levando em consideração também as suas 
dificuldades. Há uma preocupação com esta comunidade a partir da epidemia da Aids na 
década de 1980, passando pela criação do programa Brasil sem Homofobia e a Política de 
Saúde Integral LGBT. Nota-se, então, que as políticas sociais avançaram, mas que é 
preciso ficar atento e cobrar cada vez mais para que não se tornem apenas meros 
programas. 
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Abstract: This article has as objective to understand, through a historical and critical 
literature review, how public policies for LGBT community have advanced on brazilian 
scenery, also considering their difficulties. There is a concern with this community from the 
AIDS epidemic in the 1980s, passing by the creation of “Brazil without Homophobia” program 
and the LGBT Full Health Policy. It is possible to see that social policies have advanced, but 
it is necessary to pay attention and charge even more to they do not be just programs.  
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1. INTRODUÇÃO 

As políticas públicas possuem um caráter fundamental e tiveram uma implementação ainda 

maior após a promulgação da Constituição Federal de 1988, com a garantia de direitos 

fundamentais. Estas políticas surgem para validar os direitos sociais elencados também na 

Constituição Federal, ou seja, implementam estes direitos através de ações do Estado, que 

é o principal responsável para que tais medidas sejam efetivadas. Nas palavras de Maria 
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Paula Dallari Bucci (2006): “O fundamento mediato das políticas públicas, o que justifica o 

seu aparecimento, é a própria existência dos direitos sociais – aqueles, dentre o rol de 

direitos fundamentais do homem, que se concretizam por meio de prestações positivas do 

Estado”. 

As políticas públicas, desta forma, podem se dar em diversas áreas, adotando-se nesta 

pesquisa as políticas voltadas para a área da saúde. Atualmente, na vigência da 

Constituição Federal, tem-se uma política de assistência a saúde como direito de todos, 

indiscriminadamente. O artigo 198 dispõe acerca da criação de um sistema único: “Art. 198: 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único [...]˜(BRASIL, 1988). Ou seja,  o Sistema Único de Saúde – 

SUS. 

Tratando-se dele, especificamente, e corroborando com a necessidade do Estado incentivar 

esta medida, é possível afirmar que este é um sistema inovador e passível de controle 

maior. Ou seja, “O SUS propõe um modelo institucional diferenciado do modelos anteriores 

vigentes no Brasil, ao trazer uma nova articulação entre os diferentes níveis gestores do 

sistema e fortalecer o controle social sobre as políticas de saúde (PREUSS, 2011, p. 82). 

Ao tratar da diversidade sexual, o SUS tem encaminhado algumas políticas para este grupo 

específico, afim de garantir a sua proposta inicial, trazida pela Constituição Federal, de um 

tratamento humano e igualitário. Ressalta-se que, para que estas políticas sejam 

implementadas, é de extrema importância a cobrança da sociedade civil, que se organiza e 

faz frente ao Estado para que atue de forma concreta. No Brasil, tem-se uma gama de 

entidades voltadas para a proteção da comunidade LGBT. Dentre elas, destacam-se o 

Grupo Gay da Bahia, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais – ABGLT, a Associação Nacional de Travestis – Antra, além da famosa 

Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. 

De acordo com o relatório do Grupo Gay da Bahia, que é importante grupo no que se refere 

ao ativismo LGBT, no ano de 2016 foram mortos 343 LGBT no Brasil, o maior número nos 

37 anos em que este grupo atua. Os motivos que levaram a este tipo de delito são 

especialmente de ódio (GRUPO, 2016). O grupo não emite relatórios de agressões sofridas 

por homossexuais, cujos relatos são constantes nos meios de comunicação. Esta é uma das 

justificativas de fundamental importância para que haja uma proteção à saúde deste grupo 

específico. 

Desta forma, através desta cobrança da sociedade civil e deste dever do Estado em dar 

uma assistência equitativa, é possível estabelecer uma relação entre os direitos da 

comunidade LGBT, bem como a necessidade de se implementar políticas públicas, no 
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âmbito da saúde, para esta população, afim de melhorar a qualidade de vida e a redução de 

desigualdades. Necessário compreender, então, através de uma revisão de literatura de 

caráter histórico e crítico, quais foram as políticas públicas na área da saúde para a 

comunidade LGBT, assimilando seus avanços e dificuldades. 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO LGBT 

2.1. Primeiras perspectivas 

O surgimento de políticas públicas na área da saúde para a população LGBT, ou seja, sua 

maior preocupação e atenção, se da com a necessidade de prevenção ao HIV/Aids, que 

teve seu “boom” na década de 1980, onde a doença entre homossexuais teve dados 

alarmantes. 

“Ao longo da história das lutas LGBT no Brasil, verifica-se o 
surgimento no final dos anos 1980 de algumas ações 
governamentais decorrentes de demandas desses segmentos, 
como as políticas para prevenção e tratamento do HIV/AIDS, 
geralmente voltadas para o âmbito da saúde, e outras no 
âmbito da segurança pública, como pode ser identificado no 
Plano Nacional de Direitos Humanos II (PNDH II), ainda no 
Governo Fernando Henrique Cardoso.” (IRINEU, 2014, p. 196). 

No primeiro momento, a política de saúde era voltada principalmente para homens, já que 

estes eram mais atingidos pela doença em questão.  

“Ao surgir a epidemia HIV/Aids, no início dos anos 80, à época 
fortemente relacionada aos gays, o governo brasileiro apoiou 
mobilizações da população homossexual masculina na 
prevenção da doença. Essas mobilizações surtiram grande 
efeito sanitário diante da amplitude do número de casos que 
acometeu esse grupo.” (BRASIL, 2013, p. 9). 

Não se pode esquecer o momento histórico brasileiro em que se dá este início de inserção 

social do grupo LGBT , ao considerar que o país vivia um final do regime militar, marcado 

por uma gama de direitos restringidos, o que dificultava o ativismo da comunidade em geral. 

Ocorre que, na década de 1990, houve o processo de redemocratização, inspirado pela 

promulgação da Constituição Federal e pelas eleições democráticas. Desta forma, é 

possível verificar o surgimento de diversas associações pautadas na pluralidade LGBT, em 

busca da implementação de direitos e do avanço em políticas públicas (ROZARIO, 2011, p. 

4). 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Plano Nacional de Direitos 

Humanos, conhecido como PNDH, que atualmente está na terceira versão. Em relação aos 

direitos LGBT, o marco principal está na segunda versão, o PNDH-2, que garantiu uma série 

de direitos à comunidade, dando um passo significativo nas políticas públicas posteriores. O 
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plano teve previsão de implementação no ano de 2002, no âmbito do Plano Plurianual – 

PPA, que define as políticas a serem implementadas pelo governo nos anos que estão por 

vir. De modo que o presente artigo trata de políticas públicas de saúde, destaca-se o 

objetivo de número 248, que dispõe “Promover campanha junto aos profissionais da saúde e 

do direito para o esclarecimento de direitos conceitos científicos e éticos relacionados à 

comunidade GLTTB” (BRASIL, 2002). 

Entretanto, existem críticas a respeito da falta de implementação efetiva destas políticas, 

especialmente por ser divulgado no ano de transição entre o governo Fernando Henrique 

Cardoso e o governo Lula: 

Cabe dizer, contudo, que o PNDH II foi publicado no último ano 
do governo FHC, não tendo tido muita influência na formulação 
das políticas públicas vigentes à época. Embora o PNDH II 
tenha sido pensado como uma política de Estado e não de um 
governo, houve dificuldades de prosseguir com o seu 
monitoramento e de considerá-lo como um instrumento 
relevante na formulação das políticas públicas no país a partir 
do governo Lula. Isso tanto por parte do governo, como das 
organizações da sociedade civil. Ocorre que essa tentativa de 
criar uma política pública estrutural e articulada sobre os 
direitos humanos sofreu diversos problemas, tais como cortes 
em seus programas e falta de atualização face aos novos 
desafios enfrentados pela sociedade brasileira. (CICONELLO; 
FRIGO; PIVATTO, 2010, p. 1). 

No âmbito da saúde, todavia, foi graças ao PNDH-2 que se tem um grande avanço referente 

à políticas públicas LGBT: a criação do programa Brasil Sem Homofobia. 

2.2. Brasil sem Homofobia 

No ano de 2004, criou-se o programa Brasil sem Homofobia, um marco histórico no direito à 

dignidade e no respeito à diferença. Corroborando a ideia apresentada inicialmente da 

necessidade de associações cobrarem as políticas públicas, tal programa é resultado da 

integração entre o governo federal e a sociedade civil organizada. Sua criação se deu no 

Ministério da Saúde e no Conselho Nacional de Combate à Discriminação, através do Plano 

Plurianual 2004-2007, e possui quatro características principais: apoiar instituições públicas 

não governamentais que atuam no combate à homofobia; capacitar profissionais do 

movimento homossexual na defesa de direitos humanos; disseminar a comunicação de 

direitos da comunidade; e incentivar denúncias de violação de direitos humanos contra 

GLBT (CONSELHO, 2004, p. 11). 

São várias as justificativas apresentadas para a criação do programa, dentre elas as lutas 

dos homossexuais brasileiros organizados no setor da saúde, educação e justiça; a atuação 

do Poder Judiciário, como na concessão de pensão por morte para o companheiro do 
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homossexual falecido; os altos índices de violência contra homossexuais, em especial os 

travestis e transgêneros; e a dificuldade na investigação da prática de violência e 

discriminação contra homossexuais (CONSELHO, 2004). 

São onze programas de ações que visam implementar o combate à homofobia e a melhora 

na qualidade de vida/saúde LGBT, quais sejam: Articulação da política de promoção dos 

direitos de homossexuais, que visa criar programas, conselhos e centros de referência de 

direitos LGBT; Legislação e Justiça, com objetivos ligados à criação de leis que protejam 

contra a discriminação; Cooperação internacional, para apoiar iniciativas de direito 

internacional na proteção de direitos LGBT, no âmbito do MERCOSUL, OEA e ONU; Direito 

à segurança: combate à violência e à impunidade, com ideais de centros de referência 

referentes à proteção e segurança da comunidade; Direito à educação: promovendo valores 

de respeito à paz e à não discriminação por orientação sexual, que visa basicamente 

orientar profissionais dos sistemas de ensino para implementar ações em respeito ao 

cidadão e não discriminação por orientação sexual; Direito à saúde: consolidando um 

atendimento e tratamento igualitários, que busca estruturar uma política nacional de saúde 

para esta população; Direito ao trabalho: garantindo uma política de acesso e de promoção 

da não-discriminação por orientação sexual, voltado à colaboração para que LGBT’s 

consigam empregos e não sejam discriminados em seus ambientes de trabalho; Direito à 

cultura: construindo uma política de cultura de paz e valores de promoção da diversidade 

humana, com apoio à produções artísticas e culturais que promovam a cultura e não-

discriminação por orientação sexual; Política para a juventude, para apoiar jovens que 

sofrem preconceito nas escolas e no cotidiano, além de estudos socioeconômicos de jovens 

LGBT; Política para as mulheres, visando implementar centros de referências para as 

mulheres, inclusive lésbicas, e acompanhando o tratamento por elas recebidos em 

delegacias especializadas para mulheres; e por último Política contra racismo e homofobia, 

para lutar contra crimes motivados por racismo e homofobia (CONSELHO, 2004). 

Em suma, são diversos programas com muitas metas que estão amplamente detalhadas na 

cartilha elaborada pelo Ministério da Saúde. Existe, ao final, um capítulo destinado à 

implementação do programa, em que se deixa claro que os atores e responsáveis por isto 

são o setor privado, sociedade brasileira e setor público, em todos os seus níveis de 

atuação. Os Ministérios e Secretarias do Governo Federal assumem a responsabilidade por 

serem coautores do programa. O Conselho Nacional de Combate à Discriminação se torna 

responsável pelos mecanismos de monitoramento (CONSELHO, 2004, p. 28). 

Trata-se, portanto, de um programa de extrema importância referente aos direitos LGBT, 

com uma vasta previsão de políticas a serem implementadas e mecanismos para que isto 

ocorra. Entretanto, existem críticas a respeito da forma com a qual o programa foi criado, 
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bem como os meios em que eles se inserem na sociedade. Relevante destacar as 

observações feitas em artigo da Revista Sociedade e Estado, por Mello, Avelar e Maroja 

(2012) acerca do caráter meramente programático de políticas públicas em geral, ou seja, a 

discricionariedade que envolve, deixando a mercê dos agentes da administração pública a 

necessidade de efetivar de fato tais políticas. Parece ser o que ocorre no caso do programa 

“Brasil sem Homofobia”, em que os autores do artigo atribuem as dificuldades de 

implementação especialmente à falta de diálogo entre gestores dos níveis federal, estadual 

e municipal, marcado principalmente pelas disputas políticas. Ainda, a resistência por conta 

de fundamentalismo religioso é grande, e estão aumentando cada vez mais nas diversas 

estruturas do Estado. 

Bruna Irineu parece ir no mesmo sentido, afirmando que as atividades do Brasil sem 

Homofobia se deram até 2008, mas de forma dispersa e sem continuidade, com poucas 

ações do Estado e maior participação dos grupos ativistas da causa (IRINEU, 2014, p. 199). 

2.3. Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 

Após a criação do Brasil sem Homofobia, as políticas públicas para a comunidade LGBT 

passam a avançar um pouco mais. No ano de 2008 tem-se a 1a Conferência Nacional 

GLBT, em Brasília, que deu origem ao “Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 

Direitos Humanos de LGBT”. Trata-se de um plano ampliado do Brasil sem Homofobia, com 

um número maior de ministérios envolvidos, um prazo estabelecido para que se implantem 

iniciativas e com responsabilidade definida para tanto (BRASIL, 2009). 

Algumas destas responsabilidades foram atribuídas para o Ministério da Saúde, colocando 

especificamente qual é o seu dever para a implementação de políticas que visam a redução 

do preconceito e a inclusão de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais para um 

atendimento igualitário a que o Sistema Único de Saúde se propõe. É possível notar, no 

próprio plano, que algumas destas atribuições possuem um asterisco, indicando que são 

propostas estabelecidas na minuta da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, título deste 

tópico. 

Portanto, tem-se um avanço em relação a esta proposta contemplada no Plano Nacional, 

posto que, em 2011, foi criada esta política pública voltada para a área da saúde. Instituída 

pela Portaria no 2.836, de 1o de dezembro de 2011, é um divisor de águas para as políticas 

públicas de saúde no Brasil e um marco histórico de reconhecimento das demandas desta 

população em condição de vulnerabilidade” (BRASIL, 2013, p. 6) 
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O Plano vai explicitar os fundamentos que justificam a sua criação, sejam eles legais ou 

sociais. Primeiramente, lista que os problemas de travestis e transexuais não se resumem 

apenas à AIDS, como ocorria a priori, afirmando que os seus problemas de saúde são bem 

mais complexos do que isto, como uso de drogas, silicone industrial, hormônios e outros 

medicamentos. Disto decorre depressão e crise de ansiedade, por exemplo. Atribuem os 

problemas, ainda, ao mau atendimento dos serviços de saúde que tem experiência restrita 

em lidar com a feminilidade de transexuais. A falta de respeito ao nome social também pode 

ser elencado como uma justificativa. Por fim, fator importante – e inclusive utilizado como 

justificativa na introdução do presente artigo – é a violência sofrida pela população LGBT, 

fundamental para criação de uma política específica para esta população (BRASIL, 2013). 

A Política tem como objetivo geral eliminar a discriminação e o preconceito institucional, 

para reduzir desigualdades e transformar o SUS, de fato, em um sistema universal, integral 

e equitativo. Os objetivos específicos são distribuídos em vinte e três incisos, presentes no 

artigo 2o da Portaria. Dentre eles, destacam-se alguns pontos, como a ampliação de acesso 

da população LGBT aos serviços de atendimento do SUS (II); qualificar o rede de 

atendimento do SUS para dar melhor atenção a população LGBT (III); coleta de dados e 

análise acerca da saúde LGBT (IV); criar estratégias para diminuir a mortalidade de travestis 

(IX); cuidado e saúde de adolescentes e idosos LGBT (X); oferecer atenção integral às 

DST’s no âmbito do SUS (XI); eliminar os preconceitos nos serviços de saúde (XVI); 

garantia do uso do nome social aos usuários do SUS (XVII) (BRASIL, 2013). 

O artigo 3o da Portaria vai elencar as diretrizes que norteiam a execução da Política, em que 

podemos citar o respeito aos direitos humanos, promoção da cidadania, eliminação das 

homofobias, acesso à informação, além da produção de conhecimento científico – o que é 

possibilitado neste momento, inclusive, na produção deste artigo (BRASIL, 2013). 

Os artigos 4o, 5o e 6o tratarão, respectivamente, das competências atribuídas ao Ministério 

da Saúde, aos Estados e aos Municípios. Trata-se de uma inovação relativa aos programas 

anteriores, pois ela vai atribuir quem tem responsabilidade na execução da Política Nacional 

LGBT, com definições bem específicas e delimitadas, o que possibilita uma cobrança 

posterior do Estado e da própria sociedade civil, que é a principal interessada na 

implementação de tal política pública. 

Por fim, o artigo 8o vai designar a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa 

(SGEP/MS) como principal responsável para articular a implementação da política pública 

de saúde para a população LGBT. 

Nota-se que a Política de Saúde Integral LGBT é ampla, com uma série de prerrogativas e 

que demanda uma atenção especial, precipuamente dos atendentes da rede de Sistema 
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Único de Saúde. Para isto, atualmente, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 

parceria com a Rede UNA-SUS, oferece um curso online a respeito da Política Nacional de 

Saúde Integral LGBT, objetivando contribuir com os profissionais da saúde, além de 

pessoas da sociedade civil como um todo, para melhor compreensão e aplicação desta 

Política. Segundo os dados do Portal da Saúde, atualmente o curso já ultrapassou a marca 

de 34 mil inscritos (2017). Trata-se de um avanço e, sobretudo, de um cumprimento da 

própria portaria, que estabelece a capacitação dos profissionais da saúde como uma meta. 

Entretanto, Arnaldo Laurentino reforça a ideia de que a política não conta com o 

financiamento robusto como o das políticas contra a Aids, por exemplo, além da equipe 

enxuta do Ministério da Saúde para que sua execução e suporte escasso, o que dificulta em 

parte a implementação desta política pública (2015). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisado o processo histórico em que as políticas públicas para a comunidade LGBT se 

insere, as críticas tecidas por autores a conjuntura destas políticas, é possível notar um 

avanço grandioso no que tange às políticas na área da saúde. A criação do programa “Brasil 

sem Homofobia” é um passo fundamental, que desencadeou avanços significativos como 

jamais vistos na história. A possibilidade de capacitação de profissionais da saúde, a 

preocupação com o bem estar de qualquer pessoa da comunidade LGBT demonstra que a 

sociedade tem amadurecido, e que tem cobrado políticas e conseguido, arduamente, 

avançar.  

Nota-se que, lentamente, o Sistema Único de Saúde caminha para este atendimento 

universal, integral e equitativo, observando que existem setores da sociedade que 

necessitam de uma atenção maior. São conquistas que merecem comemorações, mas que 

ainda é preciso avançar. 

O fato destas políticas se tratarem de normas programáticas – ou seja, metas a serem 

atingidas e que dependem da discricionariedade do poder público – acaba por tornar o 

processo ainda mais lento, o que dificulta sua implementação de forma imediata. Afinal, não 

se pode ser cético ao acreditar que uma estrutura é mudada de uma hora para a outra. A 

capacitação de profissionais, por exemplo, é uma forma de demonstrar como esta política 

deve ser aplicada compreender o processo em que se insere, sua relevância e importância. 

O que não pode ocorrer, sem dúvidas, é a inatividade do Estado no sentido de apenas dar o 

pontapé inicial, ou seja, criar as políticas, mas não implementá-las de fato. Isto significa que 

apenas se tenta aquietar os ânimos da sociedade, em um primeiro momento, mas não 

permitir que o seu direito de fato seja garantido. Para tanto, necessário que as cobranças e 
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fiscalização sejam permanentes, para que esta não se torne apenas mais uma política em 

meio a tantas outras. 

Por fim, o que se leva do exposto é que, aos poucos, o Estado tem ampliado o direito à 

saúde para a população LGBT, demonstrando sua preocupação com a comunidade como 

um todo e permitindo que nos espaços em que se recebe o tratamento de fato a igualdade 

seja garantida. Entretanto, é preciso manter os olhos abertos e cobrar, como sociedade civil, 

tornando este direito cada vez mais pleno, afim de tentar corrigir o preconceito trazido na 

história. 
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