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AUTOPERCEPÇÃO DA PESSOA IDOSA LGBT+ E A ASSISTÊNCIA PRESTADA PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

• As questões socioculturais influenciam diretamente no processo de envelhecimento e na qualidade da

assistência em saúde disponibilizada. A real visibilidade da assistência em saúde é de extrema importância na

atualidade, pois os indivíduos que se identificam como LGBT+ estão envelhecendo, indicando a necessidade de

explorar e discutir a autopercepção de suas condições e como a sexualidade dessa comunidade interfere na

assistência em saúde recebida.
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• Os achados foram sistematizados em três categorias:

• i) na perspectiva das pessoas idosas - relato de seus medos, de ocorrer a perda da independência, e,

principalmente, os indivíduos idosos LGBT+, os quais necessitam viver no ambiente onde a orientação

sexual e de gênero não é contabilizada ou ocorre o processo de discriminação por ser um indivíduo

homosexual;

• ii) nos relatos dos profissionais de saúde - há crenças e questões que influenciam tanto o seu exercício da

sexualidade quanto a visão que têm da sexualidade, ao citar as narrativas de LGBTfobia cometidas por

profissionais de saúde, essas infrações compreenderam a negação do nome social, deslegitimação da união

estável, separação do casal no momento em que ambos(as) passam a residir na mesma ILPI, proibindo

demonstração de afetos e desconsiderando a opinião do parceiro(a) na tomada de decisões sobre o

tratamento, fatores que potencializam a assistência fragilizada às pessoas idosas;

• iii) quanto as capacitações - as analises apontam a lacuna e a necessidade de desenvolver formações

educativos permanentes dos profissionais de saúde nesta temática.

• Reunir evidências empíricas sobre a autopercepção de pessoas idosas LGBT+ , a assistência e a capacitação dos 

profissionais de saúde na prestação de serviços a essa população.

• Este estudo de revisão de literatura empírica, estabeleceu como fontes de pesquisa artigos sobre a temática de

interesse que respondessem ao objetivo do estudo.

• Para a análise e interpretação qualitativa dos dados coletados na pesquisa utilizou-se a análise de conteúdo,

especificamente, a análise temática.

• A maior parte das pessoas idosas LGBT+ apresentam alterações na autopercepção e não revelam sua sexualidade

para serem assistidos sem estigmas e violências. Os profissionais de saúde demonstram poucas informações

sobre o contexto da assistência às pessoas idosas LGBT+, fragmento de conhecimento devido a fragilidade do

ensino na graduação, das capacitações e pela negação de existir preconceitos no ambiente residencial.

• É emergencial a revisão dos materiais desenvolvidos pelas instituições, não só as de saúde, partindo do princípio

básico de que a comunicação é o primeiro contato com os usuários LGBT+.
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