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           MEU LUGAR DE FALA...

“A cabeça pensa onde os pés pisam” (Paulo Freire)



           SOFRIMENTO MENTAL

- Socialmente construído

- Historicamente determinado

- Instituições: família, escola, igreja, estado

- Violências: discriminação, preconceito, exclusão, dor, morte

- Patologização das identidades de gênero e de orientação sexual

Ex. Histeria (mulheres século XIX)



           POPULAÇÃO LGBTQI+

- Múltiplas identidades

- Avanços x desafios

- Interseccionalidade



           LGBTFOBIA: sintoma de uma sociedade adoecida

- Vias públicas e residências das vítimas são os lugares mais comuns dos crimes;

- As armas brancas são as mais usadas contra homossexuais masculinos; as armas de fogo para transgêneros

(é também comum os espancamentos, asfixia);

- Faixa etária entre 20 a 49 anos e tendem a ser pardas;

- As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com taxas de homicídios de LGBT acima da nacional (regiões 

com IDH mais baixos);

-Tem mo iv ção  m g     como “c im   d  ódio”

Mendes, W.G, Silva, C.M.F.P. Homicídios da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros (LGBT) no Brasil: Uma Análise

Espacial.. Cien Saude Colet [periódico na internet] (2020/Jan). [Citado em 07/09/2020]. Está disponível em: http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/homicidios-

da-populacao-de-lesbicas-gays-bissexuais-travestis-transexuais-ou-transgeneros-lgbt-no-brasil-uma-analise-espacial/17498?id=17498
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Memórias de uma Gueixa, Ancora do Marujo, 12.09.2017
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           Diferença entre Gênero e sexualidade

Sexo biológico 

Macho Fêmea 

Identidade de Gênero 

Homem 
Cisgênero

Mulher 
Cisgênero

Intersexual 

Transgênero 
Travestis 

Orientação Sexual 

Heterossexual 
Homossexual 

Bissexual
Assexuais  



           
Fatores que levam a problemas de saúde mental na população 

LGBTQIA+

A Descoberta 

• Vergonha perante a família, os amigos, sociedade  

• o medo

• a fuga 

• negação de sua sexualidade.

• Quem você é? 

• Que lugar você ocupa?

• Do que você gosta?  

• O que te faz feliz? 

Como me contaram que eu era gay? 

Não existe descoberta sem experimentação.



           
Fatores que levam a problemas de saúde mental na população 

LGBTQIA+

LGBTfobia

Lgbtfobia estrutural 

Lgbtfobia institucional 

Bullying
Discriminação social 
Violência 

Violência institucional 



           Tipos de violência 

• Violência física

• Violência psicológica 

• Violência moral

• Violência verbal 

• Violência sexual

• Violência patrimonial

Ciclo de vida X   L. G. B. T. Q. I. A. +

Ausência de representatividade 



           Redes de Apoio 

• Amigos 

• Associações de apoio

• Internet / rede social 

• Unidades de saúde

• Família 
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           Sofrimento mental resultante de construções sociais

Estresse de Minoria (Meyer, 1995)

Modelo teórico importante para

compreender o impacto do estigma

em pessoas pertencentes a grupos

minoritários, cunhado por Meyer.

Preconceito percebido

Preconceito antecipado

Preconceito internalizado



           Promoção da Saúde Mental da População LGBT

Atuação imediata

e cuidados mais especializados

Abordagem a pessoas em sofrimento mental 
(Pessoas LGBT e diálogo familiar)

Ações sistemáticas e cotidianas de legitimação da existência de 
pessoas LGBT e cuidado integral à saúde



           Considerações Finais

- Reconhecimento e legitimação das existências LGBT.

- Disponibilidade para identificarmos nossas barreiras internalizadas e podermos nos abrir para conhecer

variadas formas de existências, conciliando com práticas em saúde mais equânimes, inclusivas e de

qualidade.

- Se o preconceito e a discriminação são geradores de sofrimento mental, adoecimento e morte, o que

previne isso? APOIO SOCIAL (familiar, relações de amizade, afetivo-sexuais, comunitário, escolar e

institucional).

- Importância dos registros nos sistemas de informação, com o preenchimento adequado dos quesitos

“o i n  ção   xu  ” e “id n id d de gên  o” e o reforço para o preenchimento da ficha de Notificação de

Violência Interpessoal e autoprovocada em casos de identificação ou suspeita de situações de violência.
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