
 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do 

Pará – 09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

A SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO LGBTI+ NO BRASIL: UM DEBATE 

NECESSÁRIO  

 

Barbara Pereira Brito
1
; Michele Lima de Souza

2
 

1Serviço Social, Graduanda, FIBRA; 
2Serviço Social, Mestrado, Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ)  

bpbasst@gmail.com  

 

Introdução: O Brasil é hoje o país com a liderança de assassinatos vinculados à 

Lgbtfobia. As Nações Unidas apontam que, em média, o brasileiro tem uma expectativa 

de vida estimada até os 75 anos. Já uma pessoa trans tem sua expectativa média até os 

35 anos. Isso se torna evidente sabendo que a cada 27 horas uma pessoa é vítima fatal 

pela transfobia no país. Objetivos: Refletir sobre os impactos ocasionados por 

discriminação, preconceito e homofobia na Saúde Mental da população LBGTI+. 

Métodos: Pesquisa bibliográfica, explorativa e documental. Sendo utilizado o ultimo 

relatório do ano de 2018 pelo Grupo Gay da Bahia – GGB, cujo tema “QUEM A 

HOMOFOBIA MATOU HOJE?”. Resultados e Discussão: Através de levantamento 

bibliográfico e da pesquisa documental percebeu se que a saúde mental da população 

LGBTI+ ser encontra extremamente adoecida e vulnerável devido os preconceitos, 

discriminação, homofobia, e entre outros. Em termos relativos às pessoas trans 

representam a categoria sexológica mais vulneral a mortes violentas, pois os problemas 

são bem mais complexos, como a sobrevivência financeira, que é negado pelo mercado 

de trabalho, então, a rua torna se espaço não só de trabalho mais de pertencimento 

social, exercício do feminino, a efetividade das relações sociais, mas também espaço de 

consumo em geral, inclusive drogas, silicone industrial, hormônios e outros 

medicamentos. Neste sentido, a depressão, as crises de ansiedade e sensações de pânico 

são frequentes a travesti e transexuais devidos altos índices de suicídios como 

demonstra o relatório anual de 2018 realizado pelo Grupo Gay da Bahia – GGB cujo 

tema é a “quem a homofobia matou hoje?”. A cada 20 horas um LGBTI+ é 

barbaramente assassinado ou se suicida vitima de Lgbtfobia, o que confirma o Brasil 

como campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. Sendo que 320 

homicídios por homofobia e 100 por suicídios. Conclusão: Através da pesquisa 

bibliográfica e do levantamento de dados acerca da temática, foi possível identificar a 

(In)visibilidade da saúde mental da população LGBTI+ em sua ampla perspectiva, 

critica e reflexiva, e como as múltiplas formas de preconceito, discriminação e 

homofobia afeta a saúde mental, contribuindo para o crescente número de suicídios. A 

saúde da população LGBTI+ possui uma demanda crescente que necessita de 

visibilidade, acesso aos serviços de saúde, respeito e de profissionais qualificados, que 

possuam uma intervenção pautada na garanti dos direitos. Portanto é necessário se 

debate essa temática em vários espaços como escolas, universidades, faculdades, 

espaços públicos e privados, com a sociedade em geral para que possamos juntos 

também te conhecimento sobre o assunto e busca formas de intervenções 

emancipatórias que não violem os direitos sociais desta população.  
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