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RESUMO 

 
Objetivo: Mapear e analisar a produção científica nacional e internacional sobre políticas e 

protocolos de prevenção de IST para a população LGBTI+. Método: Trata-se de uma revisão 

de escopo conforme o Joanna Briggs Institute. As buscas foram realizadas em quatro bases de 

dados e um buscador acadêmico entre os meses de fevereiro e março de 2021. Revisores 

independentes realizaram a leitura dos títulos, com posterior leitura dos textos completos, a 

análise e a síntese do conteúdo. Resultados: A amostra foi composta por 08 artigos originais, 

todos publicados nos últimos cinco anos, predominantemente norte-americanos, com apenas 

uma publicação nacional. Destacam-se, em sua maioria, participantes homens que fazem sexo 

com homens (HSH), prevenção de HIV e utilização de métodos eSaúde. Considerações finais: 

Os artigos revelaram um estereótipo da associação do HIV aos homens gays, bissexuais e 

HSH, ressaltando, também, a carência de estudos relacionados à prevenção de outras IST e 

referentes a população lésbica, bissexual, transexual e travestis. Reafirmando o que ainda há 

muito a ser feito para a construção de uma saúde e sociedade mais inclusiva e equitativa. 
 

Palavras-chave: Minorias sexuais e de gênero; Infecções Sexualmente Transmissíveis; 

Prevenção; Políticas de saúde 



 
 

ABSTRACT 

 

Objective: To map and analyze national and international scientific production on STI 

prevention policies and protocols for the LGBTI+ population. Method: This is a scope review 

as per the Joanna Briggs Institute. Searches were carried out in four databases and an 

academic search engine between February and March 2021. Independent reviewers performed 

the reading of the titles, with subsequent reading of the full texts, analysis and synthesis of the 

content. Results: The sample consisted of 08 original articles, all published in the last five 

years, predominantly North American, with only one national publication. Most of the 

participants are men who have sex with men (MSM), HIV prevention and use of eHealth 

methods. Final considerations: The articles revealed a stereotype of the association of HIV 

with gay, bisexual and MSM men, also highlighting the lack of studies related to the 

prevention of other STIs and referring to the lesbian, bisexual, transsexual and transvestite 

population. Reaffirming that there is still a lot to be done to build a more inclusive and 

equitable health and society. 
 

Keywords: Sexual and Gender Minorities; Sexually Transmitted Infections; Tertiary; Health 

Policy 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de saúde e doença da população LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais, intersexo e outras identidades de gênero), no contexto brasileiro, 

perpassa a reflexão dos fatores sociais e culturais que agem nessa população
(1)

. A 

interseccionalidade entre diferentes matrizes de opressão, raça, identidade de gênero, 

expressão de gênero, orientação sexual e sexo, interagem para a perpetuação de particulares 

formas de marginalidade para os grupos que não cumprem a norma hegemônica imposta, 

como a comunidade LGBTI+
(2)

. 

A visibilidade das questões de saúde da população LGBTI+ deu-se, principalmente, a 

partir da década de 1980, quando foi identificada a epidemia da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida, sigla em inglês Aids
(2-3)

, causada pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana, da sigla em inglês HIV. Mesmo que pessoas de diferentes 

subgrupos populacionais fossem diagnosticadas, já era tarde para reverter o estigma 

associando o HIV à população LGBTI+
(4)

. Com isso, pessoas LGBTI+ se encontram, 

regularmente, marginalizadas nos serviços de saúde devido ao preconceito e ao estigma que 

sofrem, que aliados à falta de sensibilidade às suas necessidades acarreta a prestação de 

serviços de má qualidade
(5)

. E as instituições de saúde devem ser um ambiente acolhedor, 

livre de preconceitos e provedor de atenção integral à comunidade LGBTI+, com 

reconhecimento de suas especificidades na oferta de ações e serviços correspondentes
(3)

. 

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

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT)
(3)

, através da Portaria nº 2.836, em 

dezembro de 2011, que orienta o Plano Operativo de Saúde Integral LGBT, sendo um 

importante marco para população e suas lutas. Porém, nem sempre a aplicabilidade e 

realidade da assistência nos serviços de saúde está de acordo com o plano instituído. Acredita- 

se que o olhar estigmatizado e preconceituoso dificulta o vínculo dessa população, impedindo, 

frequentemente, a investigação, o tratamento, a vigilância e a notificação de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), fazendo com que tal situação corrobore com a lacuna no 

controle das infecções nesta população. 

E para um acesso universal aos cuidados de saúde e melhora na qualidade de vida de 

pessoas LGBTI+, é necessário mais conhecimento e supressão das barreiras que a 

comunidade enfrenta no acesso aos serviços de saúde, garantindo, assim, um atendimento 

mais efetivo e livre de estigmatização
(6)

. 
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Observa-se a carência de dados sobre IST na população LGBTI+ em geral, ainda que 

existam campos específicos nos formulários de notificação, os boletins epidemiológicos não 

apresentam esse levantamento. Os estudos expõem, predominantemente, dados sobre a 

subpopulação de homens que fazem sexo com homens (HSH)
(6-7)

 e a incidência de HIV 

associada, indicando uma lacuna nos estudos e que uma parte substancial das infecções estão 

relacionadas ao comportamento sexual, o que significa que são evitáveis
(6)

. 

Assim, é fundamental a ampliação do conhecimento científico acerca da prevenção de 

IST para população LGBTI+. Dessa maneira, este estudo pretende oferecer um panorama da 

produção científica nacional e internacional sobre as intervenções de prevenção. Além disso, 

a descrição e análise dessa produção pode oportunizar uma reestruturação da promoção de 

prevenção, contribuir para realização de novas pesquisas e políticas públicas, revelando, 

também, sua relevância social. 

 
2. OBJETIVO 

Mapear e analisar a produção científica nacional e internacional sobre políticas e 

protocolos de prevenção de IST para a população LGBTI+. 

 
3. MÉTODOS 

Este estudo foi desenhado como uma Revisão de Escopo, o qual visa mapear 

conceitos-chave que amparam uma área de estudo, suas principais fontes e tipos de evidências 

disponíveis, visando resumir e divulgar os resultados da pesquisa e identificar lacunas na 

literatura existente
(8)

. 

A construção foi norteada pelo manual de revisão do Joanna Briggs Institute (JBI), 

que fornece orientação aos autores para a condução e preparação de revisões
(9)

. A estrutura 

metodológica foi desenvolvida em cinco estágios principais: (1) identificação da questão da 

pesquisa, (2) identificação dos estudos relevantes, (3) seleção do estudo, (4) mapeamento dos 

dados e (5) comparação, resumo e relato dos resultados
(9-10)

. 

A pergunta de pesquisa baseou-se na mnemônica População, Conceito e Contexto 

(PCC). A População engloba pessoas LGBTI+, o Conceito elenca as políticas e protocolos e o 

Contexto é a prevenção de IST. Agregando os tópicos do PCC, a pergunta da pesquisa 

estabelecida consiste em: “Quais as políticas e protocolos de prevenção de IST para 

população LGBTI+?”. 

Neste sentido, o levantamento bibliográfico foi realizado entre os meses de fevereiro e 

março de 2021, utilizando-se diferentes recursos informacionais, as bases de dados eletrônicas 
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SCOPUS, EMBASE e WEB OF SCIENCES, o portal PubMed e o buscador acadêmico 

GoogleScholar. Assim, explorou-se além das bases de dados de publicações científicas 

indexadas a literatura cinzenta, que corresponde à literatura não convencional e não 

comercial, como aquela produzida em todos os níveis governamentais e acadêmicos
(11)

. 

Foram utilizados para a busca e adequação para as diferentes bases de dados e plataformas os 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) e suas correspondentes internacionais pelo método 

de pesquisa Medical Subject Headings (MeSH) da PubMed. Por meio dos operadores 

booleanos “OR” e “AND” combinaram-se os termos: “Doenças Sexualmente 

Transmissíveis”, “Minorias Sexuais e de Gênero”, “Política de Saúde”. 

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos estudos foram: artigos publicados 

nos últimos cinco anos, em língua portuguesa, inglesa e espanhola, cuja população era 

composta por pessoas LGBTI+. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, pagos e 

estudos que não retratassem na íntegra a temática. 

A seleção das obras científicas foi realizada em três etapas, descritas a seguir. A 1ª 

Etapa consistiu na construção das buscas pela combinação dos descritores. Na 2ª Etapa, foi 

realizada a exclusão de duplicidades, os títulos e resumos foram lidos por dois revisores 

independentes e, em caso de dúvida, outro pesquisador foi consultado, com o objetivo de 

verificar com efetividade se as obras correspondiam à questão de pesquisa. A partir dos 

artigos selecionados nas etapas anteriores, a 3ª Etapa consistiu na leitura na íntegra dos artigos 

pré-selecionados, identificando com mais precisão a sua relevância para a pesquisa, e 

novamente submetidos aos critérios de inclusão e exclusão. 

O mapeamento dos dados foi realizado por um único revisor, que também preencheu o 

banco de dados, constituído em forma de tabela, no Software Excel do pacote Office da 

Microsoft. Os dados extraídos e reunidos integraram o banco de dados dessa revisão, com as 

seguintes variáveis: autor, ano, país de origem, objetivo, método, intervenção e/ou programa, 

participantes e principais resultados. 



10 
 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma de PRISMA Extension for Scoping Reviews, 2021. 
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4. RESULTADOS 

A busca nas bases de dados mapeou 1.618 estudos potencialmente elegíveis, após 

avaliação dos pesquisadores, leitura dos títulos e análise dos critérios de inclusão, foram 

incluídos 08 estudos na amostra final, conforme a Figura 1. 

Os estudos selecionados (n=8) foram publicados nos últimos 5 anos, sendo um por ano 

em 2021
(12)

, 2017
(13)

 e 2016
(14)

, dois em 2019
(15-16)

 e três em 2018
(17-19)

. Quanto aos países de 

origem das publicações, houve predominância dos Estados Unidos da América (EUA) (n=3), 

seguido pela Ásia (n=2), Canadá (n=1) e Brasil (n=1), com presença de publicação originária 

da Guatemala e EUA (n=1). Os estudos apresentaram, em sua maioria (n=7), expressão da 

língua inglesa e a presença da língua espanhola (n=1). As publicações sobre a temática 

abrangeram objetivos semelhantes sobre a execução e avaliação de intervenções e programas 

realizados para prevenção de HIV (n=8), apresentando, majoritariamente (n=5), a orientação 

sobre Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) como uma das estratégias. As publicações 

apresentaram como participantes predominantemente HSH (n=7), também, abordaram 

mulheres transexuais (n=1) e população LGBTI+ (n=1). Nesse sentido, o quadro 1 apresenta 

as intervenções e/ou programas utilizados e o público-alvo dos estudos com abordagens 

qualitativas (n=6). Destacam-se também o uso de métodos de eHealth (n=3) como meio para 

fornecer conteúdo educacional de prevenção. Os objetivos, métodos e principais resultados 

podem ser apreciados no Quadro 2. 
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Quadro 1 - Caracterização das estratégia/intervenção e público alvo dos estudos, São Paulo, 

2021 

Estudo Intervenções e/ou programas Público-alvo 

 
1 

Aumentar a oferta de PrEP por meio da 

descentralização dos da prescrição por meio de outros 

profissionais de saúde. 

 

Homens que fazem sexo 

com homens. 

 
 

3 

Programa baseado em telefone celular que usa 

mensagens de texto para fornecer conteúdo 

educacional e desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à redução do risco de HIV. 

(eHealth) 

Jovens do sexo masculino 

que se identificam como 

gays, bissexuais e / ou 

queer. 

 
 

5 

Programa de sessão única, baseado em clínica, 

projetado para promover o uso consistente de 

preservativos entre infectados e não infectados por 

HIV. 

 
Jovens negros que fazem 

sexo com homens. 

 
6 

Implementação de teste rápido de HIV, treinamento de 

equipes em iniciação de Terapia Antirretroviral 

(TARV) imediata e oferta de PrEP. (eHealth) 

Homens que fazem sexo 

com homens e mulheres 

transexuais. 

 

7 
Testagem de HIV seguida por intervenção online 

interativa com materiais didáticos de prevenção. 

(eHealth) 

Homens que fazem sexo 

com homens. 

 
8 

Intervenção usando educação e aconselhamento sobre 

saúde, combinando com a capacitação clínica focada 

para melhorar a saúde sexual e reprodutiva. (eHealth) 

 

Jovens homens que fazem 

sexo com homens. 
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Quadro 2 - Caracterização dos estudos quanto autor, ano, país, objetivo, método, participantes e principais resultados, São Paulo, 2021. 

 

Estudo Autor/Ano/País Objetivo Método Participantes Principais resultados 

 

 

 

 

 
1 

 

 
Charest M, Sharma M, Chris 

A, Schnubb A, Knox DC, 

Wilton J, Shahin R, Chan A, 

Mishra S, Grace D, Bayoumi 

AM, Maxwell J, Bogoch II, 

Tan D. 

2021. Canadá.
(12)

 

Quantificar a 

absorção da PrEP 

alcançada entre HSH 

usando duas 

estratégias de 

descentralização e 

caracterizar as 

barreiras e 

facilitadores para a 

captação da PrEP 

associados a essas 
estratégias. 

 
Estudo quantitativo 

com programa de 

pesquisa de múltiplos 

componentes, 

implementação e 

disseminação para 

aumentar o 

fornecimento de 

PrEP. 

 

 

 

 

HSH interessados em 

PrEP. 

Preferência pelo 

fornecimento de PrEP 

por enfermeiras de 

clínicas de saúde 

sexual em vez de 

médicos da família; 

barreiras para buscar 

a PrEP por meio de 

médicos de família, 

incluindo a falta de 

seguro saúde. 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

Mathias A, Santos LA, 

Grangeiro A, Couto M T. 

2019. Brasil.
(13)

 

 

 

 
Fazer uma síntese 

temática das 

produções científicas 

que utilizam a 

metodologia 

qualitativa nas 

estratégias e métodos 

da área de prevenção 

do HIV entre HSH. 

 

 

 

 

 
Revisão da literatura 

seguindo as diretrizes 

do protocolo 

ENTREQ. A análise 

incluiu 48. 

 

 

 

 

 

 
 

- 

Houve aumento na 

produção dos últimos 

seis anos e 

concentração de 

estudos nos países do 

Norte. Sete métodos 

de prevenção fizeram 

parte do estudo, com 

ênfase na profilaxia 

pré-exposição, 

testagem, 

preservativos e 

estratégias 

comportamentais. Os 

principais tópicos 
discutidos foram 
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     estigma, redes de 

apoio e cuidados. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
Ybarra ML, Prescott T, 

Mustanski B, Parsons J, Bull 

SS. 

2019. EUA. 
(14)

 

 
 

Examinar a 

viabilidade, 

aceitabilidade e 

explorar o feedback 

dos participantes de 

um programa baseado 

em telefone celular 

para prevenção de 

HIV. 

 

 

Ensaio clínico 

randomizado (RCT) 

de jovens designados 

para a intervenção ou 

grupo de controle de 

atenção 

correspondente. 

 

 

 

132 jovens do sexo 

masculino que se 

identificam como 

gays, bissexuais e / ou 

queer. 

Sugere que este 

programa intensivo 

de prevenção do HIV 

baseado em 

mensagens de texto é 

viável e aceitável, e 

que meninos de 

minorias sexuais de 

14 a 18 anos 

relataram que 

recomendariam o 

programa para seus 
amigos. 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

Rhodes SD, Tanner AE, 

Mann-Jackson L, Alonzo J, 

Horridge DN, Van Dam CN, 

Trent S, Bell J, Simán FM, 

Vissman AT, Nall J, Andrade 

M. 

2018. EUA e Guatemala.
(15)

 

 

 

Aumentar a 

compreensão na 

prevenção, cuidado e 

tratamento do HIV, 

reduzir as 

disparidades na 

saúde, aumentar a 

equidade e promover 

a saúde da 

comunidade e da 

população LGBTI+. 

 

 

 

 

 

 
 

Pesquisa engajada na 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 
- 

Identificação de nove 

temas para facilitar a 

pesquisa com a 

comunidade e 

acelerar os avanços 

na prevenção, 

cuidado e tratamento 

do HIV. Esses temas 

são: a inclusão de 

parceiros 

multissetoriais, 

construção e 

manutenção de 

confiança, o 

alinhamento das 

prioridades dos 

parceiros, uma atitude 
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     "posso fazer", 

capacidade e desejo 

de ir além do serviço 

e realizar pesquisas, 

flexibilidade e 

compartilhamento de 

poder, capacitação e 

orientação para 

ativos, uso 

compartilhado e 

oportuno das 

descobertas e uma 
abordagem gradual. 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
 
Crosby RA, Mena L, Salazar 

LF, Hardin JW, Brown T, 

Vickers Smith R. 

2018. EUA. 
(16)

 

 

 

 

 
Testar a eficácia de 

uma intervenção 

clínica destinada a 

promover o uso de 

preservativo entre 

jovens negros que 

fazem sexo com 

homens. 

 

 

 

 

 
Ensaio clínico 

randomizado e 

controlado usando um 

período de 

observação de 12 

meses. 

 

 

 

 

 

 
600 jovens negros 

que fazem sexo com 

homens. 

Eficácia comprovada 

em relação ao 

declínio em 12 meses 

na frequência de sexo 

anal receptivo sem 

preservativo entre 

jovens negros que 

fazem sexo com 

homens residentes no 

sul dos Estados 

Unidos. Os efeitos 

foram observados 

tanto para homens 

não infectados pelo 

HIV quanto para 

homens infectados 

pelo HIV. 

6 
Ongwandee S, 
Lertpiriyasuwat, C, 

Aumentar a cobertura 
do teste de HIV entre 

Estudo qualitativo 
com implementação 

1441 HSH e 435 
mulheres transexuais. 

Sugere que o 
recrutamento 
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 KhawcharoenpornT, 

Chetchotisak P, Thiansukhon 

E, Leerattanapetch N, 

Leungwaranan B, 

Manopaiboon C, Phoorisri T, 

Visavakum P, Jetsawang B, 

Poolsawat M, Nookhai S, 

Vasanti-Uppapokakorn M, 

Karuchit S, Kittinunvorakoon 

C, Mock P, Prybylski D, 

Sukkul AC, Roels T, Martin 

M. 

2018. Ásia. 
(17)

 

HSH e mulheres 

transexuais e 

identificar potenciais 

barreiras para o início 

imediato da TARV e 

o uso da PrEP. 

de testes rápidos de 

HIV, equipes 

treinadas em 

iniciação TARV 

imediata e oferta 

PrEP. 

 remunerado por pares 

pode atingir as 

mulheres transexuais 

e HSH com alto risco 

de infecção pelo HIV 

antes de se infectarem 

ou no início de sua 

doença pelo HIV. 

Também, que HSH e 

mulheres transexuais 

infectados com HIV 

estavam dispostas a 

iniciar TARV 

imediatamente e, se 

não infectadas por 
HIV, usar PrEP. 

 

 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

 

 
Mustanski B, Madkins K, 

Greene GJ, Parsons JT, 

Johnson BA, Sullivan P, Bass 

M, Abel R. 

2017. EUA. 
(18)

 

Promover o 

conhecimento 

científico da 

prevenção 

comportamental do 

HIV baseada em 

tecnologia, bem como 

melhorar a saúde 

pública, 

estabelecendo a 

eficácia de um 

programa inovador de 

prevenção de saúde 

eletrônica (eHealth) 

para homens jovens 
que fazem sexo com 

 

 

 

 

Ensaio clínico 

randomizado duplo- 

cego, de controle 

ativo e dois grupos do 

Keep It Up! 2.0 

(KIU!). 

 

 

 

 

 

 
901 HSH com idade 

entre 18 e 29 anos. 

A intervenção 

resultou em uma 

incidência 

significativamente 

mais baixa de IST e 

uma pequena, mas 

significativa, 

diminuição no sexo 

anal sem preservativo 

12 meses após a 

intervenção em 

relação a uma 

condição de 

conhecimento on-line 

do HIV. Além disso, 
o estudo demonstrou 
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  homens.   a viabilidade e 

aceitabilidade do teste 

doméstico de IST 

como parte de uma 

intervenção de 
eSaúde. 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

Aung PP, Ryan C, 

Bajracharya A, Pasricha N, 

Thein ZW, Agius PA, Sein 

TT, Willenberg L, Soe EM, 

Zaw NT, Tun W, Yam E, 

Luchters S. 

2016. Ásia. 
(19)

 

Avaliar a eficácia e 

aceitabilidade da 

intervenção usando 

educação de pares e 

extensão, fornecendo 

educação e 

aconselhamento sobre 

saúde, buscando em 

torno de IST e saúde 

reprodutiva, 

combinando com a 

capacitação clínica 

focada para melhorar 

a saúde sexual e 

reprodutiva de jovens 

homens que fazem 

sexo com homens. 

 

Abordagem de 

métodos mistos 

empregando um 

projeto quase 

experimental, 

conduzimos duas 

pesquisas transversais 

repetidas 

quantitativas e 

intervenção 

selecionados 

propositalmente, 

antes e depois da 

implementação da 

intervenção. 

 

 

 

 

 
 
267 (intervenção) e 

318 (controle) jovens 

homens que fazem 

sexo com homens. 

 

 

 
Os resultados 

mostraram algumas 

tendências de 

melhorias entre 

jovens homens que 

fazem sexo com 

homens no acesso aos 

serviços de teste e 

conhecimentos 

relacionados ao HIV. 
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5. DISCUSSÃO 

Os achados deste estudo fornecem subsídios para o entendimento do processo de 

trabalho da Enfermagem em Saúde Coletiva com enfoque em IST e dá relevo aos conceitos de 

vulnerabilidades sociais e necessidades em saúde, como objetos das práticas de cuidado. 

Diante das necessidades em saúde, é preciso considerar o desafio de reconhecer e enfrentar as 

vulnerabilidades sociais, elaborar ações de intervenção, as respectivas avaliações e Políticas 

em Saúde
(20)

. 

Saúde sexual é uma estratégia para a promoção da saúde e do desenvolvimento 

humano e integra aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e sociais do ser sexual, de 

maneiras que são positivamente enriquecedoras e que melhoram a personalidade, a 

comunicação, o prazer e o amor
(21)

. 

A relação dos usuários com os serviços de saúde, dinâmicas de trabalho e assistência 

que contemplem a acessibilidade, acolhimento, empatia, confiança, postura não 

discriminatória, fortalecimento do vínculo e reconhecimento das barreiras que possam 

influenciar o atendimento e o acompanhamento das necessidades em saúde, especialmente 

nos grupos vulneráveis
(22)

. 

No Brasil a Política vigente para prevenção das IST são focadas na “Prevenção 

Combinada” que orienta a prevenção conjugação de diferentes ações de prevenção às IST, ao 

HIV e às hepatites virais e seus fatores associados. Assim, sua definição está relacionada à 

combinação das três intervenções: biomédica, comportamental e estrutural (marcos legais), 

aplicadas ao âmbito individual e coletivo. A união dessas diferentes abordagens não encerra, 

contudo, todos os significados e possibilidades da Prevenção Combinada
(21)

. 

A percepção dos riscos de adquirir uma IST varia de pessoa para pessoa, e sofre 

mudanças ao longo da vida. A prevenção dessas infecções impulsiona a continuidade de 

projetos pessoais, como relacionamentos, filhas(os) e vida sexual saudável. Para que a 

prevenção ocorra com maior eficácia, deve-se usufruir de todos os avanços científicos 

existentes
(21)

. 

Os oito estudos incluídos nesta revisão abordaram majoritariamente as medidas de 

prevenção de IST voltadas ao uso de preservativos, PrEP e prevenção ao HIV. 

Dentre as estratégias focadas para esta população identificamos alternativas exitosas 

como a preferência pelo fornecimento de PrEP por enfermeiras de clínicas de saúde sexual em 

vez de médicos da família
(12)

. Também, ações de prevenção de saúde eletrônica (eHealth)
(14, 17-

19)
, como mensagens eletrônicas para conscientização do impacto das IST e medidas de 

prevenção para homens jovens que fazem sexo com homens
(18)

.
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Com relação às lacunas do conhecimento foi, ainda, identificada a ausência de ações e 

políticas voltadas para outros grupos LGBTI+, tais como lésbicas. 

Outras lacunas não identificadas em nosso estudo foram as políticas e estratégias de 

prevenção de IST preveníveis por vacinação, como HPV, Hepatite A e B. Outras infecções 

sexualmente transmissíveis que são prioridades e, também, um sério problema de saúde 

pública, sendo comum em mulheres jovens com atividade sexual desprotegida, são as doenças 

inflamatórias pélvicas. 

Este grupo de doenças está associado a sequelas importantes em longo prazo, 

causando morbidades reprodutivas que incluem infertilidade por fator tubário, gravidez 

ectópica e dor pélvica crônica. As taxas variam na literatura entre 9% e 20% e aumentam com 

o número de episódios. Estima-se um caso de DIP para cada oito a dez casos de pacientes 

com cervicite por algum dos patógenos elencados a seguir 
(23)

. A maioria dos casos de DIP 

(85%) é causada por agentes patogênicos sexualmente transmitidos ou associados à vaginose 

bacteriana
(24)

. 

A Enfermagem também deve apropriar-se de ferramentas comuns das práticas de 

prevenção de IST, especialmente as que buscam indicadores de avaliação das políticas, 

estratégias e ações de saúde, além de identificar indicadores de boas práticas para avaliar o 

processo de trabalho nesta área em desenvolvimento. Estudo que analisou instrumentos 

utilizados em distintos países, verificou domínios importantes, cujos indicadores devem ser 

ajustados ou aplicados. Dentre eles destacam-se: governança nacional da iniquidade de gênero 

no nível da proteção social e da iniquidade de renda no nível da proteção social; participação 

da sociedade civil na formulação de políticas públicas, com destaque para a população 

indígena e transgênero, e reorientação do setor saúde para o desenvolvimento de um conjunto 

básico de indicadores para ação governamental para melhorar a equidade em saúde
(25-26)

. 

Diante dos dados epidemiológicos e do número de IST em mulheres um Plano 

Integrado de Enfrentamento de Feminização da Epidemia de Aids e Outras IST, o MS e a 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres convocam a sociedade civil organizada, 

gestores e participantes de movimentos sociais para desenvolver, monitorar e avaliar políticas, 

programas, ações e estratégias equitativas e integrais para promover o acesso universal à 

prevenção, diagnóstico, tratamento e apoio às pessoas que vivem com HIV e aids
(27-28)

. 

Apesar das lacunas encontradas, os resultados desta revisão de escopo contribuem para 

o avanço do conhecimento científico na área da Enfermagem em Saúde Coletiva com enfoque 

nas doenças negligenciadas e infecciosas, especialmente para a qualificação das ações 

implementadas no contexto da APS. As evidências mapeadas contribuem para o 
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preenchimento da lacuna de conhecimentos, em especial, quando reportadas a grupos sociais 

vulneráveis, LGBTI+. 

 

Limitações do estudo 

Compuseram essa revisão apenas estudos disponíveis eletronicamente, nos idiomas 

inglês, português e espanhol e publicados nos últimos 5 anos, seleções que podem gerar a 

exclusão de publicações que contemplem outros critérios de inclusão. A escolha do descritor, 

políticas e protocolos foi baseada no objetivo do estudo, no entanto, é possível existirem 

estudos sobre prevenção de IST, abordando programas, estratégias e intervenções, que não 

foram localizados. 

 

Contribuições para as áreas da enfermagem, saúde e políticas públicas 

O presente artigo apresenta a produção científica internacional e nacional sobre prevenção 

de IST para população LGBTI+, ao mesmo tempo em que expõe a importância da inserção da 

enfermagem em se comprometer com essa questão. Sua construção indica a necessidade de 

assistência à saúde e aos processos de adoecimento das pessoas LGBTI+, da aplicação de 

práticas baseadas em evidências no cuidado e autocuidado para promover prevenção de IST, 

da implementação e melhoria das políticas públicas e protocolos e do fortalecimento do 

processo formativo de enfermeiras e enfermeiros que debata sobre as iniquidades de saúde e 

que seja mais inclusivo no que diz respeito à diversidade. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos analisados nesta revisão revelaram o cenário nacional e internacional da 

prevenção de IST para população LGBTI+, que configura e evidencia o estereótipo da 

associação do HIV aos homens gays, bissexuais e HSH, ressaltando, também, a carência de 

estudos relacionados à prevenção de outras IST e referentes a população lésbica, bissexual, 

transexual e travestis. 

Apesar de alguns avanços pela busca de práticas capazes de atender à pessoa LGBTI+ 

em sua singularidade, no geral, a perspectiva cis-heteronormativa ainda é predominante. 

Reafirmando o que ainda há muito a ser feito para a construção de uma saúde e sociedade 

mais inclusiva e equitativa. 

Construir políticas e protocolos de prevenção de IST para a população LGBTI+ 

podem auxiliar a promover uma saúde integral, livre de discriminação e preconceitos a esta 

população, entendendo a orientação sexual e a identidade de gênero como determinantes 
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sociais da saúde. Além de oportunizar a redução das iniquidades e desigualdades em saúde 

neste grupo populacional e, assim, a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio 

da universalidade, integralidade e equidade. 
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