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Pensar na promoção da saúde de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexuais (LGBTI+) também é refletir
sobre desigualdades e possíveis barreiras de acesso aos serviços
de saúde. Algumas questões potencialmente relacionadas com a
falta de confiança nos serviços de saúde e com o medo de sofrer
discriminação nesses locais fazem com que essas pessoas deixem
de procurá-los ou os procurem somente em emergências, e dessa
forma descuidem de sua saúde.
São diversos os exemplos que podem ilustrar essas situações,
como o mau controle de algumas doenças crônicas como o diabetes
e a depressão, a menos frequente realização de exames preventivos, como mamografia e Papanicolau, por mulheres lésbicas ou até
mesmo a maior prevalência de exposição a alguns fatores de risco
para comorbidades, como álcool, tabaco e sedentarismo.
Nesse sentido, acessar as unidades de saúde vai muito além de
entrar pela sua porta de entrada, passando por questões como renda, transporte, localidade, acessibilidade, organização, respeito,
confiança e condições socioculturais em que indivíduos estão inseridos. Algumas questões como pobreza, opressão sexual, racismo e exclusão social precisam ser levadas em consideração como
aspectos relacionados a uma maior vulnerabilidade social.
A heteronormatividade relacionada com a organização do serviço, com a relação entre profissionais de saúde e usuários e o contexto em que estão inseridos, pode ser geradora de sofrimento e
limitadora do acesso da população LGBTI+ aos cuidados de saúde.
Por isso, a orientação sexual e a identidade de gênero já são reconhecidas pelo Ministério da Saúde como determinantes da saúde e,
inclusive, constam na Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, lançada em 2011.
Tal iniciativa foi um divisor de águas como iniciativa nacional
sobre a temática e é uma referência para as discussões sobre acesso
e qualidade da assistência à saúde dessas populações, com propostas como a expansão do acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS),
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a garantia ao processo transexualizador gratuito, o respeito ao
nome social por pessoas trans em serviços de saúde e a prevenção
de algumas neoplasias.
Dessa forma, o objetivo deste capítulo é discutir sobre as barreiras de acesso aos cuidados de saúde de pessoas idosas LGBTI+ e
refletir sobre possíveis maneiras de enfrentar tais desafios para a
implantação de políticas de promoção à saúde.

PRINCIPAIS BARREIRAS DE ACESSO À SAÚDE
As possíveis barreiras podem ser agrupadas em três dimensões complexas e interrelacionadas: organizacional, relacional e contextual.
As barreiras organizacionais agrupam os modos heteronormativos no qual os serviços e processos são efetivados no âmbito da
saúde. Assim, muitos serviços não reconhecem ou pouco reconhecem o nome social de pessoas trans nas comunicações, apresentam
obstáculos para acessar locais como banheiros, demonstram ausência de materiais educativos em salas de espera que contemplem
as pessoas LGBTI+ e, por vezes, expõem pessoas LGBTI+ a situações vexatórias ou à quebra de sua privacidade.
Já as barreiras relacionais dizem respeito à relação entre os
usuários e os profissionais de saúde. Nesse contexto, o acolhimento e a escuta respeitosa, digna e com qualidade são essenciais para
uma boa qualidade de assistência e podem colaborar com a revelação da orientação e/ou identidade de gênero por pessoas LGBTI+
em serviços de saúde. Por outro lado, a falta de qualificação e o preconceito dos profissionais podem agir como uma barreira de acesso. Essa condição pode ser ilustrada com os resultados de uma pesquisa realizada com mulheres lésbicas em São Paulo que mostrou a
dificuldade dessas mulheres em revelar sua sexualidade devido ao
receio antecipado de sofrer discriminação.
Nesse sentido, muitos questionam se seria relevante saber a
identidade de gênero e a orientação sexual de quem é assistido. A
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literatura aponta que sim – é relevante, visto que pessoas que se
abrem para seus médicos mostram maiores níveis de satisfação,
maior acesso aos serviços de saúde, melhor controle das doenças
crônicas e maior adesão às medidas de promoção da saúde.
Por fim, as barreiras contextuais são os determinantes sociais
do processo saúde-adoecimento como pobreza, violência, discriminação e estigmatização, que ampliam a vulnerabilidade das
pessoas e comunidades. A homofobia é um desses principais determinantes, em especial quando associada ao racismo. Cabe lembrar que a maioria dos médicos brasileiros são brancos, enquanto
a maior parte dos pacientes do sistema público são pretos e pardos.

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO
Tornar visível uma realidade invisível não é uma tarefa fácil. Mas o
simples fato do debate sobre essas e outras questões estar presente
em um material sobre velhices já é um grande avanço.
Instrumentos legais e normativos foram conquistas do movimento LGBTI+ e são importantes para a garantia de direitos de
populações vulneráveis, mas não são suficientes para mudanças
reais. É fundamental que esse debate ocupe o Poder Executivo, inclusive com financiamento e equipe técnica qualificada, em nível
federal, estadual e municipal e na micropolítica dos corredores dos
serviços e do interior dos consultórios para que se tornem ações
concretas de cuidado.
Em outras palavras, o desafio vai muito além da superação de
preconceitos e discriminações contra a população LGBTI+. Envolve,
inicialmente, o reconhecimento deles como seres humanos, detentores de direitos e com demandas de saúde específicas.
Além de refletir sobre as barreiras organizacionais dos serviços
de saúde, as escolas de formação dessa área devem reconhecer essa
matéria e promover o treinamento de trabalhadores capacitados e

76

INTRODUÇÃO ÀS VELHICES LGBTI+

inclusivos. Assim, finalizo este capítulo parafraseando Paulo Freire:
“Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça: nossa confiança no povo. Nossa fé nos homens e na criação
de um mundo em que seja menos difícil amar” (FREIRE, p.115 2005).
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