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apresentação
 É com grande satisfação que apresentamos a Cartilha 
“Vamos falar de Equidade na Saúde!”, como importante 
ferramenta à educação permanente na prática das/os 
profissionais e unidades de saúde. 
 Os princípios do SUS – universalidade, integralidade e 
equidade – ainda representam grande desafio para a saúde 
pública. Fala-se muito pouco sobre equidade no cotidiano de 
trabalhadores/as, usuários/as e gestores/as da saúde.
Mas o que vem a ser equidade? De modo resumido, atender 
com equidade representa incluir as diferenças entre gênero e 
de identidade de gênero, aspectos geracionais, étnicorraciais, 
culturais, de origem e condições sociais, na dinâmica do 
processo saúde-doença. 
 Para falarmos de equidade na saúde convidamos dez 
autoras/es de notório saber nas áreas relacionadas, os quais 
contribuíram com textos que buscam dialogar sobre gênero, 
saúde da população negra, aspectos psicossociais do racismo, 
indígena, cigana, migrantes, LGBTI+, pessoa vivendo com HIV/
Aids e pessoa em situação de rua e pessoa idosa.
 Esperamos que essa cartilha possa abrir espaços para 
diálogos e despertar para o aprendizado coletivo nas relações 
sociais e humanas na área da saúde e na vida!

 Grupo de Trabalho Intersetorial e Permanente de Saúde 
da População Negra, Povos Indígenas, Migrantes, Povos 
Ciganos e População LGBTI+. 

Guarulhos, dezembro de 2019.
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 A Secretária da Saúde 
de Guarulhos instituiu em 
2016 o Grupo de Trabalho (GT) 
Intersetorial e Permanente da 
Saúde da População Negra, 
Indígena, Cigana, Migrantes e 
LGBTI+. Em 2017 a implantação 
da Rede de Atenção aos Direitos 
Humanos (RADH) que propiciou 
a reestruturação do GT. Foram 
desenvolvidas diversas ações, 
seminários (saúde da população 
negra e combate a lgbtfobia) 
priorizando a qualificação 
do acolhimento na atenção 
básica, elaboração de portarias 
(quesito raça/cor, nome social, 
Plano Municipal de Saúde 
LGBTI+, instituição de unidades 
de referências para saúde da 
população cigana e indígena), 
“oficinas equidade” nas quatro 
Regiões de Saúde, a saber: I – 
Centro, II – Cantareira, III – São 
João/Bonsucesso, IV – Pimentas/
Cumbica, para levantamento 
de demandas junto aos 

profissionais de saúde, em 
conjunto com a Escola SUS.
 Abrir o debate da 
equidade na saúde tem 
a intenção de provocar a 
percepção coletiva sobre as 
nossas diferenças enquanto 
trabalhadores/as, usuários/as 
e gestores para acolhermos a 
diversidade apresentada pela 
população atendida.
 Em geral, a qualidade 
do acolhimento determina o 
fortalecimento de vínculos, 
maior efetividade nas ações 
e maior participação das/os 
usuários no projeto terapêutico 
e na clínica ampliada. 
 A escuta qualificada 
amplia nossa capacidade de 
compreender os fatores de 
riscos e vulnerabilidades aos 
quais estamos todos expostos: 
altos índices de violência 
contra mulheres, assassinato 
de jovens negros, LGBTI+fobia, 
preconceito e discriminação 
junto a pessoas idosas, pessoas 
com deficiência, pessoas com 
transtorno mental, usuários de 
álcool e outras drogas, etc.
 Vivemos em uma 
sociedade, cujo construto 
social de identidade parte 

introdução
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do pressuposto – ainda antes 
do nosso nascimento – de 
identidades hegemônicas 
marcadas por grupos 
classificados em classe, raça, 
etnia, idade, sexualidade, 
gênero, nacionalidade, etc. 
 Esse sistema de 
classificação a partir de 
marcadores sociais das 
diferenças que se articulam 
determinará a maior ou a menor 
inclusão/exclusão, dependendo 
do quanto confrontam esses 
padrões hegemônicos pré-
estabelecidos. A hierarquização 
desvalorizante dessas 
diferenças poderá expressar-se 
em sua forma mais perversa, 
a desigualdade presente em 
todos os ambientes sociais e, em 
especial, no acesso aos serviços 
de saúde.
 O conceito de 
interseccionalidade propõe 
analisar e considerar as 
especificidades resultantes do 
cruzamento desses marcadores 
da diferença, levando em 
conta as subjetividades 
e singularidades de cada 
sujeito, para não incorrer 
na manutenção de políticas 
públicas dirigidas a supostos 

grupos de sujeitos universais e 
pretensamente homogêneos.
 Diante desse conceito, 
há que se considerar um 
horizonte onde os serviços 
de saúde estejam preparados 
para acolher as necessidades 
e vulnerabilidades, valorizar as 
diversidades e potencialidades.
 Deixamos então alguns 
questionamentos: Como 
construir políticas públicas 
universais que contemplem 
essas articulações entre 
igualdades e diferenças em 
grupos que confrontam o ideal 
universal de sujeitos de direitos? 
Como assegurar equidade 
e inclusão num sistema 
social organizado por ideias 
antagônicas como homem 
x mulher, branco x negro, 
homossexual x heterossexual, 
jovem x velho, entre outros 
tantos possíveis? 
 Portanto, convidamos a 
todas e todos a falarmos sobre 
equidade na saúde!
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 Saúde da População Negra:  Promoção da equidade e cuidado

 Saúde da População Negra:
 Promoção da equidade e 

cuidado

Greice Cristina de Oliveira ¹
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1 
1 Greice Cristina de Oliveira é Assistente Social da Subsecretaria da Igualdade Racial, Especialista em 
Gestão Pública pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, Especialista em Dependência Quí-
mica pela Universidade de São Paulo - USP. 
2 Grifo nosso.
 

 A Conferência de Alma-
Ata realizada na antiga União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
em 1978, enfatiza que a saúde é um 
estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não simplesmente a 
ausência de doença ou enfermidade 
- é um direito humano fundamental, 
e que a consecução do mais alto nível 
possível de saúde é a mais importante 
meta social mundial, cuja realização 
requer a ação de muitos outros 
setores sociais e econômicos, além do 
setor saúde.
 No Brasil, apenas dez anos 
depois, o direito à saúde é assegurado 
pela Constituição de 1988 e sua 
regulamentação se deu com lei nº 
8080, de 19 de setembro de 1990, 
criando inclusive o Sistema Único de 
Saúde - SUS. Em seu artigo 2° reza que: 
A saúde é um direito fundamental 
do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício, assegurando 
ainda a observância dos princípios da 
universalidade, da integralidade e da 
equidade para sua operacionalização.
Sendo então a saúde um direito do 
ser humano2 e, considerando que 
a mesma Constituição garante a 

igualdade civil dos brasileiros em 
diversas esferas da vida social, ela 
não é satisfatoriamente alcançada, 
como é o caso do trabalho e renda, 
escolaridade, lazer e acesso a bens e 
a serviços, que também colaboram 
para o gozo da saúde. Ao abordar 
o tema saúde da população negra, 
muitos questionarão a sua relevância, 
já que vivemos num país diverso e 
miscigenado. Entretanto, sobre a 
narrativa de mais uma demanda 
para o SUS, um olhar mais atento nos 
depara com necessidades silenciadas, 
invisibilizadas, e por que não dizer, 
negligenciadas.
 O discurso, quase que 
hegemônico, concentra-se na 
negação que o pertencimento étnico-
racial se traduz em experiências 
diferenciadas ao nascer, viver e 
morrer. Alargar a capacidade de 
compreensão desses sujeitos, a partir 
da intersecção entre as categorias de 
classe social, gênero e raça, é recurso 
indispensável para uma análise 
social mais apurada e para a oferta 
de serviços de saúde que previnam, 
promovam e tratem as doenças.
Os anos 90 foram marcados pela 
efervescência das organizações da 
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1 

3 Termo cunhado a partir da obra Casa Grande & Senzala de Gilberto Freyre, publicado na dé-
cada de 30, traz a ideia de um país multicultural, construído a partir de três matrizes: brancos, indígenas 
e negros, que convivem de forma harmoniosa. Tal termo nega a existência do racismo e das desigualda-
des.
4  Extraído do E-SUS em 15/07/2019.

sociedade civil organizada, onde a 
atenção à saúde da população negra 
é fortemente reivindicada.
 De acordo com Rios, 2018, 
entre os anos de 1980 e 1990, houve 
o desenvolvimento de organizações 
não governamentais e especialização 
do ativismo em áreas importantes da 
cidadania brasileira, como a saúde, 
educação, trabalho e violência. Em 
relação às mulheres negras, destaca-
se as reivindicações 
por um tratamento 
i g u a l i t á r i o , 
sob queixas 
de receberem 
t r a t a m e n t o 
diferenciado tanto 
no acesso como no 
atendimento nas 
unidades básicas de 
saúde, a exemplo 
do parto ou mesmo 
no tratamento de 
doenças à quais as mulheres mais 
pobres e negras estão mais suscetíveis.
 Seria correta tal afirmação 
num país onde vigora a 
“democracia racial3”?
 Vejamos. O Sistema Único 

de Saúde atende pessoas cuja renda 
predominante é de ¼ a ½ salário 
mínimo, 67% desta população é 
constituída de pessoas pretas ou 
pardas, conforme dados do Ministério 
da Saúde, 2015-2016. A expectativa de 
vida para homens negros é de 66,74 
anos, para homens brancos 72,39, já 
para as mulheres negras, a expectativa 
é maior do que os homens negros, 
com 70,94 anos, e para as mulheres 

brancas 74,57 anos. 
Entre a população 
atendida nas quatro 
regiões da saúde 
do município de 
Guarulhos, no mês 
de julho, houve 
p r e d o m i n â n c i a 
de pessoas 
a u t o d e c l a r a d a s 
pretas ou pardas, 
com destaque de 
108 mil pessoas 

na regional Centro e na regional 
Pimentas/Cumbica4.
 Passando a abarcar doenças 
que são mais prevalentes na 
população negra, temos as que são 
geneticamente adquiridas, como 
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5  Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde, 2012.

6 PORTARIA CONJUNTA Nº 11, DE 02 DE ABRIL DE 2018. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas do Glaucoma. Ministério da Saúde. 

é o caso da deficiência de glicose 
6- fosfato desidrogenase, que leva 
à anemia hemolítica, sendo mais 
frequente em homens negros; e a 
anemia falciforme, que acomete 
cerca de 6% a 10% da população 
negra brasileira, algo que varia de 6 a 
10 milhões de pessoas, considerando 
o tamanho da população levantada 
pelo IBGE em 2019.
 Entre as doenças não 
genéticas, temos as que são de 
evolução agravada ou de tratamento 
dificultado, como é o caso:

 • diabetes mellitus - tipo II;
 • hipertensão arterial;
 • miomatoses. 

 Já entre as doenças 
prevalentes estão as associadas aos 
efeitos do racismo, como o sofrimento 
psíquico, estresse e depressão e 
o uso abusivo de álcool e outras 
drogas, estabelecendo relação ainda 
com o suicídio.
 Em mulheres negras, a 
diabetes mellitus apresenta maior 
frequência, cerca de 50% mais do 
que as mulheres brancas5. Trata-se da 
quarta causa de morte e a principal 
causa de cegueira adquirida no 

Brasil. Um estudo conjunto entre o 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia e 
o Ministério da Saúde, elenca alguns 
fatores de risco para o glaucoma, 
dentre eles, a etnia (negra e amarela) 
e a diabetes mellitus tipo 2, que 
também acomete mais a população 
negra. O Ministério da Saúde6 aponta 
que a prevalência para glaucoma 
é três vezes maior e a chance de 
cegueira por essa doença é seis 
vezes maior em indivíduos latinos 
e afrodescendentes em relação aos 
caucasianos.
 A hipertensão arterial, que 
pode ter uma ligação com fatores 
genéticos, atinge cerca de 10 a 20% 
da população adulta brasileira, 
sendo responsável por 10% a 12% dos 
óbitos por causa direta ou indireta. 
A mortalidade por hipertensão 
arterial entre os anos de 2005 e 2012 
aumentaram entre a população 
negra, diminuíram na população 
amarela e ficaram estáveis na 
população branca. O mesmo ocorre 
com o indicador mortalidade materna 
por hipertensão arterial, estando as 
mulheres negras mais predispostas 
à hipertensão. O acompanhamento 
desta gestação é imprescindível para 
o cuidado. Em um comparativo entre 
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7 Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

o número de mortes maternas entre 
mulheres brancas e negras, entre os 
anos de 2000 e 2012, o número de 
mortes em mulheres negras foi maior 
nos anos 2000 e o SUS não conseguiu 
reduzir esse número em 2012, pelo 
contrário, houve aumento no número 
de mortes de mulheres negras 
e decréscimo entre as mulheres 
brancas.
 O homicídio é a segunda 
causa morte mais frequente entre a 
população negra. Se considerarmos 
os dados de óbitos por homicídio7 
em Guarulhos, no período entre 2010 
e 2017, no universo de 1.886 casos, 
829 referem-se a pessoas brancas 
e 1.037 a pessoas negras (pretas e 
pardas). No entanto, se a população 
negra não é maioria no município, 
pois representa 45% da população da 
cidade, o número de homicídios desta 
população não deveria representar a 
maioria dos casos.
 Isso posto, é possível 
compreender que apenas a partir 
da coleta do quesito raça/cor, se 
pôde ter acesso a informações que 
até então ficavam encobertas, mas 
já existiam. O Ministério da Saúde 
tornou a coleta obrigatória em 2017 

e, em Guarulhos, a Portaria nº 174, da 
Secretaria da Saúde, regulamentou 
a prática em 2018. A coleta, que 
deve respeitar a autodeclaração, se 
traduz numa ferramenta importante 
para a realização de diagnóstico e 
monitoramento da situação de saúde, 
permitindo inclusive o delineamento 
de estratégias de cuidado.
 Segundo Faustino, 2012, os 
indicadores são medidas-síntese que 
devem refletir a situação sanitária 
de uma população e servir para a 
vigilância das condições de saúde.
A análise dos dados produzidos deve 
ser capaz de direcionar políticas 
públicas que promovam a equidade 
através de ações e programas que, de 
fato, promovam boas condições de 
saúde.
 Enquanto profissionais da 
saúde, como nossa prática pode 
contribuir com a promoção da 
equidade?
Ainda que na população negra os 
indicadores registrem o aumento 
no número de mortes maternas, 
um número de consultas de pré-
natal menor que o recomendado 
pelo próprio Ministério da Saúde, o 
aumento das taxas de mortalidade 
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por hipertensão e o maior número 
de mortes, ou seja, diante de tantas 
evidências científicas, não foram 
adotadas ações estratégicas de 
forma suficiente para evitar agravos 
e mortes nesta população. Ao invés 
disso, os indicadores apresentados, 
demonstram que o pertencimento 
étnico-racial é fator de risco para 
a saúde em razão de estereótipos 
socialmente construídos, ancorados 
na hierarquização das raças e, que 
permanecem no nosso imaginário 
social coletivo, colaborando 
com a reprodução do racismo 
e ainda, o racismo institucional, 
desconsiderando a Política 
Nacional de Saúde Integral da 
População Negra.

 Suprimir ou negar o impacto 
da raça, a partir da justificativa que 
“todos somos iguais”, reforça o mito 
da democracia racial e negligencia o 
cuidado. Contudo, o aperfeiçoamento 
da coleta do quesito raça/cor, o 
reconhecimento do racismo, a 
utilização dos sistemas de informação, 
o estímulo ao engajamento dos 
pacientes para o seu próprio 
cuidado, o acolhimento e manejo de 
demandas específicas e a formação 
continuada são fatores preditivos 
para as boas práticas em saúde da 
população negra e para a correção 
das desigualdades produzidas pelo 
viés étnico-racial.
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 Efeitos Psicossociais do Racismo

Wilson Luis da Silva8 

Efeitos Psicossociais do 
Racismo
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8 Wilson Luis da Silva é graduado em Psicologia e Pedagogia, Especialista em Psicologia Corpo-
ral, com Aprimoramento em Terapia Cognitivo-Comportamental, trabalha na Subsecretaria de Igualda-
de Racial da Prefeitura de Guarulhos. 

 A saúde e o adoecimento, 
enquanto fenômenos 
multideterminados, trazem 
consigo uma complexa relação 
entre fatores biológicos, psíquicos, 
socioeconômicos e culturais, 
que afetam a integridade física e 
psicológica de forma individual e 
coletiva (BRASIL, 2016). Existe muita 
discussão acerca do peso que os 
fatores inatos, genéticos e os fatores 
ditos sociais têm na constituição das 
pessoas. Porém, 
é inegável que, a 
despeito do peso 
que os fatores 
relativos aos 
aspectos sociais 
possam ter, tal 
influência existe 
e não podemos 
ignorá-la.
Somos parte de 
uma sociedade 
em que a dinâmica 
de percepção das semelhanças e 
diferenças entre nós atua sobre 
a constituição das identidades 
individuais e, uma vez que não 
existimos, enquanto indivíduos 
isolados, desempenha um papel 
também nas relações construídas 

coletivamente. É uma influência 
mútua, onde o individual atua sobre 
o social, e vice-versa. Mas a partir 
do momento que as percepções 
sobre um determinado grupo 
social, enquanto diferente de um 
outro, dão origem a posturas 
discriminatórias, temos então algo 
com que nos preocupar.
 O racismo é uma concepção 
que presume superioridade 
intrínseca de determinados grupos 

raciais ou étnicos, 
o que daria a 
estes o “direito” 
de subjugar ou 
eliminar grupos 
presumidamente 
inferiores, sendo 
esta presunção 
d e s p r o v i d a 
de qualquer 
f u n d a m e n t o 
científico; é 
ainda contrário a 

princípios fundamentais do direito 
internacional e fere gravemente a 
dignidade humana.
 As dimensões, através das 
quais o racismo pode ser entendido, 
se articulam através dos estereótipos 
(ideias que categorizam, de forma 
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simplificada e em geral automática 
– “todo negro é malandro e sabe 
sambar”; “todo índio é preguiçoso, 
não gosta de trabalhar”), que por sua 
vez são operacionalizados por meio 
da discriminação (ações concretas 
sutis ou explícitas como, por 
exemplo, impedir que um homem 
negro entre em um restaurante 
por causa de uma infundada 
presunção de que ele, por ser 
negro, “parece suspeito”).
 Uma vez que não 
identificamos leis explicitamente 
segregacionistas, é comum o 
pensamento de que não existe 
racismo no Brasil. Porém, o 
período escravagista em nosso 
país deu origem a uma forma 
desumanizada de tratamento para 
a população negra. Um período 
tão longo (quase quatro séculos) 
de nossa História contribui para 
que essas representações circulem, 
ainda hoje, de forma persistente 
e amplamente disseminada. 
As ideias racistas, expressas no 
cotidiano frequentemente de forma 
“subliminar”, bem como as atitudes 
discriminatórias, sem sombra de 
dúvida submetem os indivíduos que 
são discriminados a um alto nível 
de tensão, não apenas mental mas 
também físico.
 O estresse, enquanto 
reação do organismo a agentes 

potencialmente capazes de causar 
dano, desencadeia uma série 
de reações que visa preparar o 
corpo para lidar com as ameaças. 
Os estados tensionais a que são 
constantemente submetidos os 
corpos e mentes no complexo 
ambiente contemporâneo, ou 
situações em que o indivíduo 
é exposto a um episódio capaz 
de produzir uma massiva carga 
tensional (como um episódio 
de humilhação pública, com 
grande constrangimento), podem 
contribuir na origem de uma série 
de alterações físicas e mentais. Do 
ponto de vista mental, estar sob 
tensão constante pode desencadear 
sentimentos de apreensão, 
inquietude, hipervigilância, sintomas 
de ansiedade, dificuldades de 
concentração e alterações no sono. 
No campo físico, dores podem surgir 
ou serem agravadas pela contração 
muscular constante (tensão), e 
existem evidências de que alguns 
quadros de adoecimento possam 
ser desencadeados e/ou agravados.
Estar diante de um meio social que 
reproduz, mesmo que de forma 
velada, ideias preconceituosas e 
atitudes discriminatórias pode levar 
uma pessoa negra a desenvolver 
sentimentos de angústia, de 
insegurança, autocrítica excessiva 
(que gera mais estresse) e 
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isolamento social. Isso compromete 
sua autoestima, gera sentimentos 
de inferioridade e de negação da 
própria identidade. Pessoas negras 
registram maiores índices de 
suicídio (BRASIL, 2018) e depressão, 
reduzidos índices de bem-estar 
psicológico e autoestima, além 
de maior exposição ao estresse 
crônico (FARO e PEREIRA, 2011). 
Também há evidências que 
apontam para elevação dos riscos 
para doenças específicas como 
a hipertensão, diabetes, AIDS, 
tabagismo, alcoolismo, amputações, 
cegueira e doença renal-crônica 
(IDEM). Evidentemente, conforme 
mencionado, quadros complexos 
em geral possuem etiologia 
também complexa, mas estudos 
sobre a influência de fatores 
psicossociais e orgânicos sobre 
seu curso e desenvolvimento são 
abundantes, e muitos apontam 
para uma correlação entre eles.
Todos estes elementos, ao incidirem 
sobre os indivíduos, têm um 
impacto sobre as relações sociais 
que são estabelecidas em todos os 
campos da vida, podendo inclusive 
comprometer sua capacidade 
laboral. A sociedade como um 
todo perde, pois pessoas tão 
negativamente afetadas podem não 
conseguir contribuir plenamente 
com seus talentos e capacidades.
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Assim, é importante estarmos 
atentos para observar e ajustar 
nossa conduta profissional de 
forma a considerar também o 
modo como o racismo e as demais 
desigualdades afetam a saúde, os 
processos de adoecimento e mesmo 
a expressão de alguns sintomas 
daqueles a quem atendemos – isto é 
importante, sobretudo na atenção à 
saúde mental.

Os desafios são enormes, mas 
por meio do compromisso ético, 
do trabalho sério e da sinergia 
nos esforços de todos – gestores, 
profissionais da saúde e usuários 
– temos a chance de oferecer 
cuidados adequados a quem deles 
precisar.
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 Mulher – questão de gênero

 Mulher – questão de gênero

Sylvia Duarte Dantas9 
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 O que falar de gênero tem 
a ver com saúde e atendimento da 
mulher em unidades de saúde? 
Voltemos no tempo. No nosso 
tempo. Mesmo antes de nascermos 
é muito comum a pergunta, mas é 
menino ou menina? Uma pergunta 
simples, mas que guarda um 
conjunto imenso de expectativas. 
Pense no seu caso. Antes de tudo, 
sua vinda ao mundo foi desejada? 
Sendo menina ou menino, o que 
acha que era esperado de você? 
Na sua criação, notou diferenças 
em como irmão/ã era tratado/a? 
Haveria mudanças no que você era 
permitido/a e incentivado/a a fazer 
se fosse do outro sexo? E se fosse 
de uma outra classe social ou etnia, 
seria diferente? 
 Essas são algumas questões 
que nos levam a pensar em como 
o mundo ao nosso redor tem forte 
influência em quem somos, como 
pensamos e sentimos enquanto 
homens e mulheres. Somos seres 
de relação, somos seres sociais. O 
ser humano é o animal que mais 

tempo depende do cuidado de 
um outro até que possa cuidar 
de si mesmo. Não à toa nossas 
lembranças de como fomos criados 
são muito fortes, carregadas de 
afeto. Os valores, a forma de agir e 
entender o mundo que nossos pais 
ou responsáveis por nosso cuidado 
nos passaram, ficam fortemente 
arraigados em nós. Queremos ser 
aceitos, queremos ter o sentimento 
de pertencimento. E uma forma 
de pertencer é se identificando 
com o modo de se comportar, 
agir e pensar do respectivo 
grupo. Lembre-se de quando foi 
repreendido ou lhe falaram que 
não deveria se portar dessa ou 
daquela forma. E o medo de não 
ser aceito, de não ser amado, caso 
não correspondesse à imagem do 
que era considerado adequado 
para uma menina ou um menino 
na época.
 Quando nos referimos 
a gênero, estamos falando de 
um sistema de relações sociais, 
simbólicas e psíquicas no qual 
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homens e mulheres estão 
diferentemente alocados. Constitui 
uma construção social, histórica e 
cultural de imagens e expectativas 
em relação ao feminino e 
masculino, definido, em geral, 
em torno de ideias sobre traços 
de personalidade e tendências de 
comportamento, que assumem 
frequentemente traços opostos. 
Ao dizermos que é uma construção 
social, basta pensar nas mudanças 
em relação aos papéis de gênero 
em nossa sociedade, se trabalhar 
e estudar era, há um tempo 
atrás, algo proibido às mulheres, 
hoje isso é muito comum e até 
esperado. Guiar um automóvel é 
algo também comum no Brasil, mas 
na Arábia Saudita só recentemente 
as mulheres conquistaram essa 
liberdade. Por isso, dizemos que são 
construções sociais, isto é, não é 
algo da nossa natureza biológica, 
algo dado e imutável. As mulheres, 
assim como os homens, têm 
capacidade para estudar, trabalhar 
e guiar um automóvel. Somos todos 
humanos. Nascemos diferentes 
biologicamente, mas às diferenças 
são atreladas ideias, conforme a 
época da história e as culturas.
 Os papéis de gênero 
constituem a adoção por parte 
do indivíduo de características 
pessoais, ocupações e padrões 

de comportamento considerados 
apropriados para homens e 
mulheres numa determinada 
cultura.  Eles mudam conforme 
as necessidades da sociedade 
em questão, ou seja, numa 
mesma sociedade, em diferentes 
momentos históricos, temos 
diferentes expectativas em relação 
aos papéis de homens e mulheres. 
Os papéis de gênero, chamados 
de tradicionais ou conservadores, 
supõem que o único papel 
significativo para a mulher está 
vinculado ao cuidado da casa e 
dos filhos, a esfera da emotividade 
e do cuidado. Feminilidade, nesse 
caso, significa a expressividade, 
intuição e submissão. Já para os 
homens há a ideia de que cabe 
a eles prover financeiramente 
a família. Assim, atrelada às 
características como independência, 
individualidade e autoconfiança, a 
masculinidade, costumeiramente, 
inclui agressividade, lógica, 
assertividade e dominação. 
 Hoje essas ideias já são 
questionadas. Dizia-se que 
homens não podem expressar 
emoção e mulheres não podem 
ser assertivas. O que você acha? 
Dizia-se que famílias, para serem 
consideradas famílias adequadas, 
devem ser formadas por um 
homem, uma mulher e os filhos. 
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Mas a realidade nos mostra um 
cenário bem diverso. E lidar com 
a diferença não é fácil. Por quê? 
Porque fomos levados a acreditar 
que uma forma é a correta, a 
adequada ou superior a outras. 
Porque ver outras formas de ser, 
pensar e agir nos tira de nossa 
zona de conforto, e nos faz entrar 
em contato com aspectos antes 
não pensados ou repreendidos. 
E temos medo de mudar, de sair 
dessa suposta zona de conforto, 
que frequentemente nos impede 
de ampliar nossos horizontes.
 Nesse sentido, o 
atendimento à saúde tem tudo 
a ver com a questão de gênero. 
Se nos pautamos em um ideal 
conservador, o atendimento a 
mulheres será prioritário, no que 
diz respeito à reprodução e casos 
de urgência. Mulheres que não 
seguem aquele padrão serão 
julgadas muitas vezes até sem 
percebermos como inadequadas. 

Mas as mulheres são diversas e 
cada uma, como você, tem uma 
história. Mulheres adolescentes, 
mulheres jovens, mulheres 
maduras, mulheres de diferentes 
camadas sociais, mulheres 
em situação de rua, mulheres 
negras, mulheres trans, mulheres 
indígenas, mulheres lésbicas, 
mulheres migrantes. Cada qual 
com seus desafios, batalhas, 
universo cultural, dificuldades, 
superações e questões de saúde. 
Diferentes, assim como somos 
todos diferentes, mas guardamos 
algo em comum, no fundo todos 
queremos ser aceitos como seres 
humanos que somos.
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 “Por que devo me preocupar em atender um estrangeiro se 
mal dou conta de atender aos brasileiros?”

 “Por que devo me 
preocupar em atender 
um estrangeiro se mal 

dou conta de atender aos 
brasileiros?”

Rosana Magalhães Gaeta10 
A água foi a única fronteira que os astronautas enxergaram ao verem nosso planeta Terra.
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10 Rosana Magalhães Gaeta é Vice-presidente do CAMI - Centro de Apoio e Pastoral do Migrante 
de SP-Capital.  Consultora pela OPAS - Organização Pan-americana de Saúde do Brasil para Coordena-
ção Técnica da Política de Saúde para Imigrantes e Refugiados da Prefeitura de São Paulo - Secretaria 
Municipal de Saúde - Gabinete Saúde (2015-2016). Atuou desde 2003 com políticas de saúde e imigração 
na capital de SP coordenando e implementando diversos projetos em rede transdisciplinar. 

Parte 1 - O contexto das 
imigrações no povo brasileiro
 Qual a história de 
deslocamento de seus familiares? 
De onde vieram seus pais, avós, 
bisavós... quem foram seus 
antepassados?(1). Muitos de nós 
brasileiros temos antepassados, 
familiares mais próximos de 
diversas regiões do Brasil, dos 
negros escravizados de países 
africanos e imigrantes de países 
da Europa, Ásia, América do Sul. O 
brasileiro é fruto de uma mistura de 
raças e etnias que aqui chegaram, 
com os indígenas que aqui já 
viviam. Refl etir sobre a migração 
em contexto amplo do fenômeno 
da mobilidade é também entender 
o que acontece quando uma 
cultura, cerne da formação de 
todo ser humano, encontra outra 
e passa a conviver com ela. As 
Nações Unidas anunciaram que os 
migrantes internacionais atingiram 
cerca de 272 milhões em 2019, um 
aumento de 51 milhões desde 
2010. Atualmente, os migrantes 
internacionais representam 3,5% da 
população global, em comparação 
com 2,8% em 2000.(2), (3).O mundo, 

nunca teve tanta gente morando 
fora do país de origem.

Parte 2 -  Desafi os no atendimento 
à saúde
 “Nós temos uma palavra na 
nossa terra: falta de conhecimento 
é meia morte” (palavras de um 
refugiado do Congo)
 Quem é este que chega 
com outra língua, outra forma de 
entender o corpo, outra maneira 
de tratar as doenças, com medos e 
desconhecimentos.
 A diversidade cultural 
necessita uma diversidade de ações 
e entidades para atender tantas 
diferenças. O SUS é um sistema 
universal que dá direitos legais de 
atendimento a todos brasileiros 
e estrangeiros, conforme nossa 
Constituição. Os atendimentos são, 
portanto, direitos dos imigrantes 
(os chamados estrangeiros).
 O SUS já possui uma rede 
de serviços, mas as barreiras de 
acesso e inclusão ainda são muitas, 
tanto para os brasileiros como para 
os imigrantes.
 Mas como o SUS se estrutura 
para realizar estes atendimentos? 
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11 Imigrante - Aquele que chega de outro país. (Dicionário Aurélio - diz-se da pessoa que se es-
tabelece ou se encontra estabelecida num país estrangeiro; que imigra ou imigrou). Emigrante - Aquele 
que vai para outro país. (Dicionário Aurélio - a pessoa que emigra; indivíduo que se muda para outro 
local, região ou país). Migrante - Aquele que muda de lugar, foi usado convencionalmente para migra-
ções internas no Brasil, porém seu sentido é mais amplo. (Dicionário Aurélio - o que migra; o que muda 
de lugar, de região ou de país, de maneira periódica). Atualmente usa-se mais o termo Migrante, mas 
sempre se pode usar os termos separadamente.

Quais são as dificuldades dos 
serviços do SUS e dos imigrantes 
na atenção à saúde? Como resolvê-
las? Quais as possibilidades de 
ação em rede transdisciplinares 
para qualificar este atendimento? 
Quais experiências foram e são 
bem-sucedidas? (4), (5).

Parte 3 – A pessoa imigrante11  e 
a saúde
Acesso ao SUS: – “Ter Como ir, poder 
ir e chegando, ser compreendido”. 
(5)
 Em um serviço onde 
a prioridade é a VIDA, tratar 
desta vida implica em muitos 
estudos, habilidades, ética e 
amor. Em muitas ocasiões nossas 
barreiras pessoais de preconceito 
e discriminação prejudicam a 
missão do atendimento à saúde. Na 
situação dos imigrantes e refugiados 
há o medo do desconhecimento 
daquele que chega (profissional da 
saúde) que é diferente na forma de 
falar, vestir e se relacionar e que vai 
se responsabilizar pela situação de 
doença e recuperação de sua saúde.
Os imigrantes e refugiados por 

diversas vezes desconhecem 
nossas condutas terapêuticas, 
medicalização e têm crenças e 
religiosidades que precisam ser 
ouvidas e respeitadas.
 Muitos imigrantes e 
refugiados têm longas jornadas de 
trabalhos, e estão em condições 
de moradias e trabalhos 
precários, com pouco tempo para 
aprender nossa língua, cultura 
e ir aos serviços de saúde, por 
isso preferem ir a serviços a sua 
moradia. Desconhecem direitos 
e deveres inclusive do SUS, vêm 
em busca do sonho de uma vida 
digna, aumentar seus recursos 
financeiros e regressar ao seu país. 
Entretanto a realidade que aqui 
encontram, na maioria das vezes, 
está vinculada a exploração, causa 
que é um dos impeditivos para a 
adesão ao tratamento da saúde.
 Os profissionais e imigrantes, 
muitas vezes, não sabem sobre as 
redes de acolhimento a imigrantes 
e refugiados, que são ofertadas pelo 
poder público, por ONGs e coletivos.
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Parte 4 – Caminhos a serem 
explorados
1 – Planejamento: - Construção de 
redes para dar respostas à saúde dos 
imigrantes e refugiados nas suas 
vulnerabilidades, desconhecimentos 
e necessidades de saúde.
 Formar redes para 
planejamento, se possível, 
conjuntamente com os diversos 
níveis do SUS: Atenção Básica, 
Rede especializada, Vigilância em 
Saúde, Urgência e Emergência e 
Planejamento, Escola de Formação 
do SUS e Conselho Municipal, 
Gabinete da Secretaria de Saúde. 
Observamos que os resultados 
são mais satisfatórios quando 
a rede sugerida acima dialoga 
conjuntamente com entidades 
civis de imigrantes, os próprios 
imigrantes e refugiados, academia, 
a pasta do governo municipal 
responsável por esta população e 
outras esferas governamentais. (5)
Ressaltamos a suma importância da 
participação dos gestores do SUS e 
das diversas categorias profissionais, 
bem como, a inclusão de imigrantes 
nos conselhos de saúde.
 Há necessidade de 
adequação da base de informação 
incluindo nacionalidade no sistema 
do SUS e promover a produção e o 
uso da informação das condições 
de saúde os motivos pelos quais 

essas pessoas migraram e/ou 
refugiaram-se no município de 
Guarulhos, a diversidade cultural 
e as principais dificuldades 
relacionadas no acesso e adesão aos 
serviços públicos de saúde. (5), (6).
 O fato de algumas unidades 
contratarem imigrantes como 
funcionários em diversas categorias 
profissionais é uma das ações 
positivas para auxilia o atendimento 
aos imigrantes, facilita a articulação 
dos serviços com a comunidade 
imigrante e por proporciona aos 
funcionários a oportunidade 
de conviverem com culturas e 
nacionalidades diferentes. (5)

2 – Educação
 2.1 Material educativo - 
Elaboração de material educativo 
instrumento pedagógico impresso, em 
vídeo e gravações em outros idiomas, 
para imigrantes e refugiados. Mapa da 
rede de apoio intersetorial, material este 
especifica para trabalhadores do SUS. 
Temas que sugeridos para os imigrantes 
e refugiados: O que é o SUS, como 
acessá-lo, direitos e deveres, ouvidoria, 
tradutores, Imunização, Tuberculose, 
Dengue, IST/AIDS, Saúde da Mulher e 
da Criança (5) e Nascer e morrer (8).
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2.2 Formação aos funcionários, 
trabalhadores e conselheiros 
de saúde
Etapa 1- Sensibilizar, integrar e 
ampliar o acesso.
 Sensibilizar, integrar:- 
através de atividades de saúde 
com eventos esportivos, culturais, 
gastronômicos, incluindo os 
brasileiros é possível dar visibilidade 
as diferentes riquezas culturais 
estimulando a integração como 
forma de combate a xenofobia, 
discriminação e ampliando o 
acesso aos serviços do SUS.
Sensibilizar e ampliar o acesso: - 
Realizar Rodas de conversas para 
os funcionários, tendo imigrantes 
como mediadores culturais, nos 
serviços do SUS que possuem esta 
demanda. Iniciando com o tema, 
como forma de sensibilizar para 
desconstrução de estereótipos e 
incluindo o tema dos desafios dos 
acessos. (5), (7)
Etapa2 - Formação em aula/
vídeo sobre Xenofobia, a Saúde 
da mulher imigrante e refugiada, 
Imunização e agravos a saúde, 
Diferenças culturais e saúde. (5), (7)

 2.3 O desafio da Tradução 
versus a interpretação 
 A dificuldade da 
interpretação pelos tradutores 

sobre a queixa do pacientes existe 
se o tradutor conhece apenas a 
gramática da língua e desconhece 
a cultura, podendo ocorrer erros 
de interpretação, já o mesmo pode 
acontecer com relação orientação 
fornecida pelos profissionais de 
saúde agravado ao medo e o 
desconhecimento a atenção a 
saúde pode ser comprometida. 
Ressaltamos a importância de uma 
rede de apoio para tradução com 
mediadores culturais. Oferecer aos 
trabalhadores noções básicas dos 
idiomas e cultura, encaminhar o 
paciente para cursos de português 
e cultura brasileira. A tradução tanto 
de materiais escritos quanto em 
consultas é um desafio na saúde, 
pois envolve a ética, a privacidade, 
o entendimento das diferenças 
culturais na compreensão sobre 
saúde e os encaminhamentos 
realizados. Incluindo o debate 
sobre o limite e papel do estado 
e do cidadão. (5) Ainda temos 
um longo caminho para que as 
políticas públicas se adéquem 
no seu cotidiano a necessidade 
desta diversidade étnica racial e 
cultural, mas todos nós podemos 
fazer parte desta transformação 
desconstruindo nossas barreiras 
pessoais discriminação.
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 POVOS CIGANOS, POVO INVISÍVEL.

 Povos ciganos, 
povo invisível

Iranildo da Silva Marques 12 

Lourdes Corrêa (Lu Ynaiah) 13
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12 Iranildo da Silva Marques. Graduado em Serviço Social pela Universidade de Guarulhos (2010); 
mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Pontifi ca Universidade Católica de 
São Paulo  (PPGSS/PUC/SP). Pesquisador do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Identidade (NEPI) do 
PPGSS/PUC/SP. Atualmente é Assistente Social da Subsecretaria da Igualdade Racial da Prefeitura do 
Município de Guarulhos. Bolsista CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
 13  Lourdes Corrêa (Lu Ynaiah). Ativista dos Direitos Humanos. Graduada em Psicologia pelo Ins-
tituto Metodista do Ensino Superior (1991); Coordenadora do Instituto Cigano do Brasil.

 

1. Um pouco da história.
 Abordar a origem dos 
povos ciganos é, quase em sua 
completude, trazer conhecimentos 
baseados em suposições por 
falta de registros documentais. 
Contudo, uma teoria é aceita pela 
maioria dos especialistas: a partir da 
constatação da semelhança entre a 
língua Romani (praticada pelo povo 
Rom), considerada a língua mãe de 
todas as outras, e a língua Hindi 
(variação do sânscrito, praticada 
no noroeste da Índia, onde hoje 
fi ca o Paquistão). Por meio dessa 
descoberta, foi possível elucidar a 

primeira e grande diáspora cigana. 
Um grande contingente formado, 
possivelmente, por uma casta de 
guerreiros, teria abandonado a 
Índia no século XI, quando o sultão 
persa Mahmoud Ghazni invadiu 
e dominou o norte do país. De lá, 
migraram para a Pérsia, onde hoje 
fi ca o Irã. Um documento escrito 
por um patriarca de Constantinopla 
no Século XVI, já advertia sobre a 
presença dos “adingánous”, um povo 
errante que, dizia, ensinava coisas 
diabólicas (Marsiglia, Luciano, 2008).
 Divididos em três principais 
etnias: Rom, Calon e Sinti, estes não 
constituem um povo homogêneo, 
nem mesmo dentro dos seus 
grupos que são subdivididos de 
acordo com os seus ofícios, artes e 
região da Europa que descendem. 
O nomadismo faz parte das 
culturas ciganas, mas nem todos 
os ciganos são nômades. 
 E, nem todos falam Romani. 
Outros grupos falam línguas que 
descendem do Romani, como 
por exemplo, no caso dos Calons 
brasileiros a língua falada é o Chibi, 
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1 

14 Termo usado pelos Ciganos para nomear os homens não ciganos, e o termo Garrim para mu-
lheres não ciganas. Segundo os ciganos, essa palavra vem do Romanês Gadjo
15 De acordo com Teixeira (2008) “... não há dúvida alguma que os primeiros ciganos que desem-
barcaram no Brasil foram oriundos de Portugal, e que estes não vieram voluntariamente, mas expulsos 
daquele país. Foi o que parece ter acontecido, por exemplo, já em 1574, com um certo João de Torres e sua 
mulher Angelina que foram presos apenas pelo fato de serem ciganos. 
16 De acordo com a base de dados da pesquisa de informações Básicas Municipais (MUNIC) re-
alizada pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE) nos anos 2009 e 2011, acampamentos 
ciganos foram identificados em 291 municípios, localizados em 21 estados e Distrito Federal.

uma língua oral que não tem 
escrita e que é preservada entre 
gerações. As línguas ciganas são 
proibidas de serem ensinadas para 
os garróns14 . 
 Como cigano não é religião, 
os ciganos podem expressar sua fé 
como cristãos, muçulmanos, judeus, 
umbandistas, can domblec is tas 
dentre outras religiões. O termo 
Rhoma é usado para abranger 
todos os povos ciganos como nação. 
Outro detalhe: para ser cigano, não 
basta apenas se autodeclarar é 
preciso ser reconhecido por algum 
dos grupos.
 No Brasil o maior e mais 
antigo grupo existente é o grupo 
Calon, que segundo registros tem 
como marco histórico a chegada 
do Cigano João Torres15  e sua 
esposa, que vieram deportados 
pelo governo português para 
terras brasileiras. Os ciganos 
pertencentes ao grupo Calon, 
caracterizam-se por serem 
nômades e descendentes diretos 
dos povos ibéricos, especificamente 
Espanha e Portugal. Hoje esses 

estão espalhados por todo o 
território nacional em quase todos 
os estados16 . Os ciganos do grupo 
Rom e Sinti chegaram ao Brasil, 
vindos da Europa, principalmente 
na época da II Guerra Mundial 
fugindo do Nazismo, advindos de 
países como Alemanha, Itália e 
França e do Leste Europeu. 

 1.1. O Anticiganismo e seus 
desdobramentos na saúde para 
os indivíduos e grupos.
 Frans Moonen em sua obra 
“Anticiganismo na Europa e no 
Brasil” (2011), cita o termo como novo 
no Brasil, mas que na Europa o termo 
existe em países como Inglaterra, 
França e Alemanha e o define como 
na linha do antisemitismo:

“doutrinas ou atitudes hostis aos ciganos 

e que contra eles propõem medidas 

discriminatórias”. Ou então: “atitudes, atos ou 

políticas contrárias aos interesses e direitos 

ciganos”. (Moonen, 2011 pág. 6).
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 O Anticiganismo é 
responsável por muitas situações 
de adoecimentos e mortes entre 
os ciganos. A falta de políticas 
afirmativas de Estado é uma 
reparação aguardada por um povo 
que teve participação ativa na 
construção sócio-econômica do 
Brasil, principalmente, no Brasil 
Colônia e que não teve referências 
nos principais marcos regulatórios 
do país. Essas barreiras, criadas 
historicamente pelo anticiganismo, 
impedem o acesso às principais 
políticas públicas, e, tem relação 
direta no empobrecimento de 
grande parte da população cigana 
e operaram em um ciclo geracional 
que necessita ser desfeito a partir 

de um conjunto de ações, que por 
meio dessa publicação traz como 
proposta promover conhecimentos 
que sensibilizem um conjunto 
de trabalhadores das políticas de 
Saúde do Município de Guarulhos, 
onde já existe uma Unidade Básica 
de Saúde referenciada para o 
atendimento dessa população, a 
UBS Jardim Dinamarca. 
 A trajetória de violências 
e discriminações coloca esse 
povo em um imaginário de dois 
extremos: por um lado o selvagem, 
não civilizado, que representa o 
perigo, o demonizado e, por outro 
o exótico, como um ser que vive de 
forma boêmia, sem trabalhar, de 
cantar diante de uma fogueira com 
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mulheres que dançam ao seu redor. 
Ambos colocam-os em posições 
fora da realidade do humano 
genérico que precisa se alimentar, 
se proteger das intempéries, um 
sujeito que adoece e que precisa ter 
seus direitos humanos garantidos 
integralmente. 
 Diante de um mundo de 
não ciganos, que representa o 
perigo e os riscos de violências 
para os ciganos, estratégias de 
sobrevivência são “artesanalmente” 
construídas por esses povos e se 
colocam como ferramenta de 
resistência para preservar sua 
história, sociabilidade e cultura 

que não é igual a nossa, de não 
ciganos. Viver em grupos, sempre 
estar em grupo, principalmente 
quando saem para o mundo fora 
dos acampamentos, seja para 
comerciar produtos ou fazer leituras 
de mão, no caso das mulheres; 
falar o dialeto chibi entre os seus, 
são algumas dessas estratégias 
que precisam ser entendidas fora 
do nosso etnocentrismo, livres de 
pré-julgamentos onde a régua 
para medir os “diferentes sociais” 
é a nossa cultura, colocada como 
superior.
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 Vamos falar de equidade na saúde indígena?

 Vamos falar de equidade na 
saúde indígena?

Lavinia Santos de Souza Oliveira 17

“Temos o direito de ser iguais, sempre que a diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser 
diferentes, sempre que a igualdade nos descaracteriza.” 

(Boaventura Souza Santos, sociólogo português, 1999).
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 Garantir a equidade em 
saúde pode ser um dos principais 
caminhos para a construção de 
uma sociedade menos desigual. 
A análise de indicadores de 
saúde de determinados grupos 
populacionais como os indígenas, 
quilombolas, população LGBTQI e 
em situação de rua, entre outros, 
evidencia a necessidade da prática 
de uma atenção diferenciada 
em saúde. Há outro lado desta 
questão, advinda de uma visão 
que homogeneíza os grupos 
sociais que é a descaracterização 
dos modos de vida e práticas de 
saúde destes mesmos grupos 
implicando numa perda de 
identidade e marginalização que 
também resultarão em menos 
saúde e qualidade de vida. É nesse 
contexto que convidamos vocês 
para conhecerem e refl etirem um 
pouco mais sobre a saúde dos 
povos indígenas.
 A população indígena no 
Brasil, segundo o censo do Instituto 

Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) de 2010 foi de 817.963 
pessoas, o que representa 0,42% da 
população do país, distribuídos em 
305 etnias e falantes de 274 línguas. 
Destas, 315.180 vivem nas cidades 
e 502.783 em aldeias.  Cerca de 
60% dos indígenas residem na 
Amazônia legal, mas esse quadro 
está mudando. São Paulo é o quarto 
estado da federação em número 
de indígenas. Nas quatro regiões 
de saúde da cidade de Guarulhos 
estão cadastrados 292 indígenas, 
de 14 etnias diferentes. Sabe-se que 
esse número é maior e fl utuante, 
inclusive por questões de saúde, já 
que muitos vêm do interior do país 
procurando serviços de saúde mais 
resolutivos em São Paulo.
 Em um passado recente, as 
condições de saúde da população 
indígena eram marcadas 
predominantemente pela 
presença das doenças infecciosas e 
parasitárias. Epidemias de viroses, 
como gripe e sarampo, dizimavam 

1 
17  Lavinia Santos de Souza Oliveira é enfermeira formada pela Universidade de São Paulo (USP), especialista 
em saúde pública e administração hospitalar; mestre e doutora em saúde pública pela Faculdade de 
Saúde Pública da USP. Tem experiência hospitalar na área de nefrologia, terapia intensiva e clínica 
médica e na gestão de pessoas, notadamente da área de enfermagem, tendo se especializado na 
temática da formação profi ssional no trabalho, o que levou sua aproximação a formação de profi ssionais 
de enfermagem em áreas pouco exploradas como a saúde rural e indígena. Atua como professora e 
pesquisadora do Projeto Xingu da Escola Paulista de Medicina desde 1997, em cursos de formação de 
agentes indígenas de saúde, auxiliares de enfermagem indígenas, e na especialização multiprofi ssional 
em saúde indígena. Suas linhas de pesquisa são em tecnologias de saúde em locais de difícil acesso, 
epidemiologia em serviços de saúde indígena e formação profi ssional em saúde.
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milhares de indivíduos em curto 
intervalo de tempo. No geral, 
os indicadores de saúde dessas 
populações são de 2 a 3 vezes 
piores do que as médias nacionais. 
Exemplo disso está na saúde da 
criança (prevalência de infecções 
respiratórias 50%, doença diarreica 
e parasitoses 40% e mortalidade 
138% maior) e também na saúde da 
mulher (prevalência de câncer de 
colo de útero 5 vezes e índices de 
mortalidade materna até 20 vezes 
maior).
 Para atender as 
especificidades culturais, 
epidemiológicas e geográficas 
desses povos foi instituído pela 
Lei 9.836 de 1999 um modelo 
complementar e diferenciado de 
organização dos serviços de atenção 
básica, o Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena (SASI) componente 

do Sistema Único de Saúde. Nesse 
subsistema, a maioria dos agravos 
à saúde deve ser resolvida na 
atenção básica. Os casos mais 
complexos são referenciados para 
a rede de serviços de média e 
alta complexidade do SUS. Para 
dar suporte a esses pacientes e 
acompanhantes, foram criadas 
unidades de saúde em aldeias e 
também em polos regionais dentro 
e fora das terras indígenas e as 
Casas de Apoio à Saúde Indígena 
(CASAIs) nas cidades de referência, 
que têm por função alojar e prestar 
assistência de enfermagem 24 
horas por dia. 
 Os povos indígenas vêm 
experimentando mudanças no 
estilo de vida que tem repercutido 
na emergência das doenças 
crônicas não transmissíveis, 
a destacar: dislipidemias, 
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diabetes mellitus, hipertensão 
arterial, doenças cardiovasculares, 
neoplasias, doenças psiquiátricas e 
alcoolismo. É um leque de agravos 
muito amplo e complexo, que exige 
preparo especial dos profi ssionais 
que os atendem.
 A garantia aos povos 
indígenas do acesso à atenção 
integral à saúde, contemplando 
a diversidade social, cultural, 
geográfi ca, histórica e política, de 
modo a favorecer a superação dos 
fatores que tornam essa população 
mais vulnerável aos agravos à 
saúde de maior magnitude e 
transcendência entre os brasileiros, 
reconhecendo a efi cácia de sua 
medicina e o direito desses povos 
à sua cultura faz parte da Política 
Nacional de Atenção a Saúde dos 
Povos Indígenas, instituída em 
2002, mas ainda pouco conhecida 
pelo conjunto dos gestores e 
profi ssionais de saúde. A esses 
cabe conhecer e relacionar à 
saúde dos indígenas aos aspectos 
étnicos, territoriais, culturais e da 
sustentabilidade para os modos 
de viver e implementar políticas 
e práticas de saúde que sejam 
responsivas as demandas desses 
povos. 
 A experiência intercultural 
de adoecer, tratar e cuidar da 
saúde para os indígenas implica na 

interação de diferentes sistemas 
médicos, para além do modelo 
biomédico, e deve ser negociada 
entre diferentes atores, como: pajés, 
parteiras e rezadores. Os agentes 
indígenas de saúde e lideranças 
são importantes promotores dessa 
negociação. Dentro da cosmovisão 
indígena, a experiência corporal do 
adoecimento ultrapassa o conjunto 
de sintomas físicos; abarca outros 
elementos como forças espirituais 
e da natureza, fazendo com que 
a causa da doença esteja fora do 
corpo e colocando a família e seu 
entorno como imprescindíveis no 
processo terapêutico. 

1
2
3Quais ferramentas da atenção 

diferenciada eu posso usar em 
meu trabalho?

Com quais etnias eu trabalho e 
quais são as características de 
cada povo?

O que signifi ca ser uma unidade 
de referência para a saúde dos 
povos indígenas?
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 Como podemos lidar com 
essas questões no cotidiano de 
uma unidade de saúde? 
 Inicialmente reconhecendo 
essa realidade da diferença, 
sabendo que fatores de ordem 
cultural colocam outros parâmetros 
para o tempo e formas de 
tratamento. Devemos buscar, 
além da competência técnica, a 
competência cultural. O profissional 
deve adotar uma postura 
reflexiva e aberta. Pode praticar 
continuamente um exercício de 
pensamento, questionando:
 Podemos apontar, dentre 
possíveis respostas: o diálogo 
intercultural, o acolhimento, a 
escuta qualificada e a vigilância em 

saúde que parte de um sistema de 
informações diferenciado e envolve 
o conhecimento da realidade da 
origem de cada família, e também 
o enfrentamento específico dos 
agravos mais prevalentes para os 
indígenas, mediante campanhas e 
programas especiais.
 Donabedian, um pesquisador 
destacado em qualidade de 
serviços de saúde aponta ainda a 
acessibilidade, satisfação do usuário 
e satisfação dos profissionais como 
parâmetros de qualidade para um 
serviço de saúde efetivo.
 Finalmente, não podemos 
deixar de citar a participação e 
controle social como elemento 
norteador do fazer da saúde indígena.
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Para saber mais, visite os seguintes materiais em vídeo e cursos rápidos 
na modalidade de Educação à distância (Ead):

Guerras do Brasil.doc. Disponível na plataforma Netflix.

A questão indígena em 4 minutos. Disponível no Youtube
www.socioabiental.org
www.projetoxingu.unifesp.br
www.funai.gov.br
www.saude.gov.br/sesai
moodle.unasus.unifesp.br/cursos livres
www.canalsaude.fiocruz.br/indigena
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 População em Situação  de Rua

 População em Situação 
 de Rua

Carla Germano 18

(...) Muitas vezes temos tanta difi culdade de olhar que não conseguimos enxergar o que há por 
trás de uma situação e demoramos a entender (…)

 
A diferença entre ver e olhar por Lucifrance Carvalhar.
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 Para início de diálogo, é 
importante elucidar algumas 
informações que podem contribuir 
para a compreensão do tema na 
relação com a sociedade. Convido 
a leitura deste conteúdo síntese, 
de forma atenta para perceber o 
processo histórico e o momento 
atual vivenciado, exercício este que 
poderá contribuir para despertar 
ações na perspectiva da dignidade 
da pessoa humana a partir de 
práticas que promovam a equidade 
e justiça social.
 O surgimento da população 
em situação de rua vem sendo 
gerado a partir das transformações 
do modelo econômico, social e 
político de cada período histórico 
da sociedade pelo início da 
industrialização e modelo social 
capitalista. A urbanização acelerada, 
a industrialização, a concentração de 
renda e a desigualdade crescente, 
fizeram com que a população em 
situação de rua se tornasse presente 
na vida cotidiana das cidades, como 
elemento constitutivo das relações 
em sociedade.
 As causas que provocam 
o surgimento desta realidade, 
segundo pesquisa da professora 

Maria Lúcia Lopes da Silva, estão 
relacionadas a transformações 
societárias promovidas pelo 
capitalismo contemporâneo, 
expressos pelos fatores: estruturais, 
relacionados pela falta de acesso as 
políticas sociais de necessidades da 
vida diária; biográfico, relacionado à 
história de vida de cada indivíduo, 
diante das rupturas de vínculos 
familiares e comunitários, doenças 
mentais, consumo de álcool e outras 
drogas, mortes dos componentes 
familiares, perdas de bens; e por 
último relacionado a natureza ou 
desastres de massas, resultantes 
de eventos adversos, naturais ou 
provocados pelo homem, governos 
ou empresas.
 A existência da população 
em situação de rua advém destes 
fatores, a sociedade naturaliza a 
situação e culpa o indivíduo pela 
sua condição; porém, precisamos 
considerar as consequências da 
relação desigual na sociedade 
e possibilitar políticas públicas 
capazes de produzir respostas 
universalizantes e efetivas para 
atendimento a esta população. 
As pessoas em situação de 
rua são cidadãos de direitos, 

1 
18  Carla Germano é graduada em Serviço Social pela Universidade São Francisco. Atua como Assistente 
Social na Prefeitura de Osasco. E tem experiência no trabalho com pessoas em situação de rua.
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conforme estabelecido na 
Constituição Federal: “todos 
são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade”.
 Para garantia de direitos, 
o Estado precisa ofertar Política 
de Seguridade Social. No Brasil, 
a política de seguridade é 
composta pelas políticas de: Saúde, 
Assistência Social e Previdência 
Social, para oferta de serviços, 
programas, benefícios e projetos à 
população, que diante de situações 
de instabilidade da vida, precisam 

de medida de proteção social.
 Com a aprovação da Política 
Nacional para a População em 
Situação de Rua e seu Comitê 

Intersetorial de Acompanhamento 
e Monitoramento, estabelecido 
pelo Decreto nº 7.053, de 23 de 
Dezembro de 2009, que instituiu 
como responsabilidade das diversas 
políticas sociais, o atendimento 
à população em situação de 
rua. O avanço foi considerar a 
responsabilidade do Estado, como 
também, demarcar parâmetros 
como princípios, diretrizes e 
objetivos, na oferta dos serviços 
públicos, caracterizando como 
política pública, desconstruindo 
a oferta de atendimento como 
favor e caridade. 
 As trajetórias de rua e 
vivências em situação de rua são 
muito próprias, cada um é um, 

como se diz pela rua, assim temos 
que começar pelo respeito às 
condições sociais e diferenças de 
origem, raça, idade, nacionalidade, 
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gênero e religião, com atenção 
especial às pessoas com deficiência. 
Diante da heterogeneidade desta 
população, devemos observar 
estas características e perceber 
as demandas apresentadas para 
construção de ações para superação 
da situação econômica e social. 
 Na pesquisa de 2008, 
elaborada pelo Ministério de 
Desenvolvimento Social – MDS 
declararam-se: brancos 29,5%, 
pardos 39,1%, pretos 27,9%, sendo 
seus níveis de renda entre R$ 
20,00 e 80,00 totalizando 52,6%, 
ou seja, atendemos um segmento 
da população que se encontra em 
situação econômica de extrema 
pobreza. Sobre as razões de idas 
para rua: 29,8% apontaram a 
situação do desemprego, 35,5% uso 
abusivo de drogas, e 29,1% conflitos 
familiares e 71,3% citaram pelo 
menos um destes três motivos. O 
público maior ainda é do gênero 
masculino, já há expressão 
crescente de mulheres, famílias 
em situação de rua e identidade 
de gênero, sendo necessário 
obter conhecimento destes 
segmentos para oferta e 
aprimoramento das ações. 
 Frente a estes dados, 
devemos assegurar o acesso amplo, 
simplificado e seguro à população 
nos serviços e programas que 

integram as políticas públicas de 
saúde, educação, previdência, 
assistência social, moradia, 
segurança, cultura, esporte, lazer, 
trabalho e renda, efetivando um 
dos objetivos previstos na Política 
Nacional, que prevê uma política 
intersetorial e transversal.
 Quando perguntado 
na pesquisa nacional sobre 
as discriminações sofridas 
relacionadas a ambientes que 
foram impedidos de entrar: 29,8% 
sinalizaram o transporte público, 
21,7% os órgãos públicos e 18,4% 
de receber atendimento na rede 
de saúde. A saúde pública é um 
direito social de caráter Universal 
de responsabilidade do Estado, 
devendo assegurar a oferta de 
atendimento no Sistema Único 
de Saúde - SUS para todos na 
perspectiva da Equidade, para 
diminuir as desigualdades 
possibilitando justiça. As pessoas 
em situação de rua não são iguais, 
sendo suas necessidades distintas, 
devendo os atendimentos ser 
ofertados de forma diferenciada, 
sem ser confundido com privilégio. 
Este público nos impõe um 
desafio maior, que é o acesso e 
permanência nos serviços, diante 
de sua transitoriedade, ocasionado 
pelos anseios de sanar suas 
necessidades da vida diária. Uma 
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das estratégias para atuação nesta 
realidade, conforme diretrizes é a 
implantação e ampliação de ações 
educativas destinadas à superação 
do preconceito e de capacitação 
dos servidores públicos para 
melhoria da qualidade e respeito 
no atendimento deste grupo 
populacional.
 Considerar os vários 
elementos que influenciam e 
impactam na totalidade da vida da 
pessoa é importante para superação 
do conceito biomédico para o 
biopsicossocial. É fundamental 
compreender o ser humano na sua 
Integralidade para estabelecermos 
métodos que dêem conta da 
concepção de saúde, como sendo 
um estado de completo bem-
estar físico, mental e social de valor 
coletivo e bem estar de todos, e não 
somente ausência de afecções e 
enfermidades, conforme estabelece 
a Organização Mundial de Saúde – 
OMS.
 Garantir acesso aos serviços 
de saúde, a partir do atendimento 
integral e humanizado é essencial. 
Na pesquisa, declararam que 
quando doentes 43,8% procuram 
em primeiro lugar o hospital/
emergência e depois 27,4% a 
unidade básica de saúde, dentre 
aqueles que afirmam ter algum 
problema de saúde os problemas 

mais citados são: hipertensão, 
problema psiquiátrico/mental, 
infecções como HIV/Aids, e 
problemas de visão/cegueira.
 Devemos estar atentos, para 
não criar exigências que excluam 
a população do atendimento, a 
ausência de documentos e endereço 
não podem ser impeditivos para 
o acesso aos serviços de saúde. 
Conforme previsto na Política 
Nacional, a pessoa em situação 
de rua é heterogênea, possui em 
comum a pobreza extrema, os 
vínculos familiares interrompidos 
ou fragilizados, inexistência de 
moradia convencional regular, 
utiliza os logradouros públicos e as 
áreas degradadas como espaço de 
moradia e de sustento, de forma 
temporária ou permanente, bem 
como as unidades de acolhimento 
para pernoite temporário ou como 
moradia provisória.
 A pesquisa também 
apontou que 69,6% dormem na 
rua, quando perguntado o motivo, 
a população sinaliza falta de vaga, 
modalidades de atendimento 
excludentes, estrutura que não 
dispõe de segurança e dignidade, 
sendo que somente 22,1% dormem 
nos serviços de acolhimento. Estes 
apontamentos nos provocam a 
pensarmos as modalidades de 
ofertas de serviços para além 
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destes, inclusive atualmente se 
discute em âmbito nacional o 
Housing First, ou seja, a moradia 
como direito humano. Vários países 
da Europa e América Latina estão 
desenvolvendo este projeto, no 
Brasil temos início da experiência 
na Cidade de Curitiba. 
 Observa-se que o principal 
local para realização da higiene 
pessoal, como tomar banho, ainda 
é a rua sendo 32,6%, que utilizam 
os serviços de acolhimento 31,4%, 
os banheiros públicos 14,2%. 
Para realização das necessidades 
fisiológicas, 32,5% utilizam a rua, 
25,2% os serviços de acolhimento 
institucionais, 21,3% os banheiros 
públicos. É notória a falta de serviço 
público, em diversos municípios e 
Estados. O poder público precisa 
construir propostas de banheiros 

públicos, como também, o acesso à 
água, que é um bem universal.
 O atendimento da 
população em situação de rua 
deve ser articulado com vários 
órgãos. As equipes que atendem 
essa população, como os Agentes 
Comunitários de Saúde, Consultório 
na/de Rua, Serviço de Abordagem 
Social, Centro de Referência 
Especializado para a População 
em Situação de Rua – Centro 
Pop e Serviço de Acolhimento 
Institucional, serviços estes da 
Política de Saúde e Assistência 
Social, devem trabalhar em 
conjunto e, com o respaldo da 
rede de atendimento das diversas 
políticas públicas. 
 O Consultório na/de Rua não 
é a única porta de entrada dessa 
população no SUS, podendo ser 
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também, pelas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e pelas Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs), 
principalmente nos municípios 
onde não há Consultório na/de 
Rua. Assim, o acolhimento da 
população em situação de rua, na 
rede de atendimento, pode ser a 
partir de demanda espontânea 
ou referenciado pelas equipes. 
O atendimento não deve ser 
questionado, porque a oferta de 
serviço é a partir da demanda 
apresentada pelo usuário, e não 
pelo olhar e desejo do profissional.
No cotidiano do atendimento da 
população em situação de rua nos 
deparamos com muitas pessoas 
que estão em situação de alta 
vulnerabilidade que apresentam 
dificuldade, devido a vários motivos, 
de exercitar hábitos de cuidados 
com saúde, higiene pessoal como o 
banho, corte de unha, troca de roupa, 
pois são pessoas que perderam a 
sensibilidade sobre o impacto que 
o meio ambiente exerce sobre a sua 
saúde, outro elemento a considerar, 
é o tempo de permanência em 
situação de rua que agudiza os 
fatores, agravando principalmente 
os aspectos relacionados à saúde. 
Estas pessoas, geralmente, não 
estão vinculadas a nenhum serviço 
público, apresentam indícios de 
saúde mental, uso abusivo de 

drogas lícitas ou ilícitas, tornando a 
aproximação para o cuidado, mais 
difícil, para as diversas equipes do 
território.
 A concepção de cuidado 
ampliado deve ser de toda a rede 
de atendimento das políticas 
públicas, para viabilizar a criação de 
vínculo e confiança, na perspectiva 
de possibilitar a construção 
processual de projetos e trajetórias 
de vida, para saída da situação de 
rua, porém cabe lembrar que pode 
ocorrer de pessoas expressarem 
o desejo de não mudança; 
contudo, continuarão a receber 
os serviços com dignidade, diante 
da concepção de saúde no Brasil, 
centrada nas necessidades das 
pessoas e coletivos.
 Termino o diálogo, 
sinalizando a importância de 
conhecermos a população em 
situação de rua local para oferta 
de atendimentos condizentes 
com as suas necessidades, os 
municípios e Estados devem 
produzir informações científicas 
para contribuir na estruturação de 
estratégias assertivas, e articular a 
Participação Popular na construção, 
monitoramento e avaliação da 
execução das políticas públicas 
e Controle Social, exercido nos 
Conselhos e Conferência de Saúde. 
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 Lidar com a discriminação pela idade como forma de elimi-
nar a iniquidade com idosos

 Lidar com a discriminação 
pela idade como forma de 
eliminar a iniquidade com 

idosos
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 As formas veladas de 
preconceito e de estigmatização 
contra as(os) idosas(os) na França 
já foram denunciadas por Simone 
de Beauvoir há décadas atrás, no 
entanto, de alguma forma, explícita 
ou veladamente, persistem para 
essa população os estereótipos 
de decrepitude, decadência, 
vulneráveis e doente. Associa-se 
ao envelhecimento o aumento de 
doenças graves, como cânceres e 
problemas cardíacos. Quando não 
é isso, são expressões pejorativas 
como rabugento, mal humorado, 
teimoso, caduco... Ou ainda, formas 
mais veladas como o tratamento 
infantilizado, usando palavras 
no diminutivo como vôzinho ou 
vózinha, velhinho. Vida sexual ou 
namoro na idade mais madura 
são vistos como tabu; muitos 
preferem nem falar sobre o assunto. 
Negligência e indelicadeza por 
parte de familiares também é 
comum para quem atinge uma 
idade mais avançada. 
 Deliberadas ou não, são 
atitudes que podem ser classificadas 
como ageísmo ou discriminação 
pela idade. São estereótipos 

pejorativos voltados para os idosos 
de uma sociedade que exalta a 
juventude, o vigor, a beleza física e 
a capacidade laborativa e produtiva.
 De fato, a imagem da 
velhice, relacionada com aspectos 
desagradáveis da natureza 
humana, foi rechaçada em todas as 
épocas. Pode-se observar, também, 
em todos os períodos históricos a 
preocupação da humanidade com 
os meios de aumentar a duração da 
vida – a utopia da juventude eterna 
e da imortalidade. Hoje não é 
diferente. Existe uma intensificação 
nas investigações envolvendo 
grandes recursos técnico-
científicos, chegando à provável 
descoberta do gene associado ao 
envelhecimento. Grandes somas 
financeiras são direcionadas 
para testagens de vitaminas que 
podem retardar o processo de 
envelhecer e no desenvolvimento 
de medicamentos revolucionários 
que previnem e até curam 
algumas doenças típicas desta 
fase da vida. Nessas investigações 
estão implícitos os desejos de 
uma cessação das causas do 
envelhecimento. Por quê? É 

1 
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inegável que o envelhecimento 
implica em aumento de doenças 
crônicas, de deficiências físicas 
e psicológicas, de depressão e 
declínio na vida social e produtiva. 
Então, qualidade de vida e 
envelhecimento são ideias 
naturalmente opostas?
Não! 
 Os processos que 
contribuem para o envelhecimento 
são complexos e estudos têm 
mostrado que as rápidas mudanças 
das sociedades, ou as diferentes 
políticas sociais que reforçam 
discriminações em relação aos 
idosos, ou então os diferentes estilos 
de vida, hábitos de dieta alimentar, 
o uso do álcool e do cigarro, além 
das atividades de lazer que tem 
efeitos muito importantes na 

qualidade de vida e na longevidade 
das populações.
 Em outros termos, a ideia 
fundamental é que a velhice pode 
ser uma fase vivenciada com 
qualidade de vida e que o ambiente 
social é um dos pontos cruciais.
Nesse sentido, é importante lembrar 
que os idosos não são só custo 
para a sociedade em termos de 
aposentadorias e atenção de saúde. 
Na área da seguridade social, não 
podemos esquecer do vínculo entre 
nível de renda e saúde, ou melhor, 
entre pobreza e piores condições 
de saúde. Uma sociedade que não 
é capaz de desenvolver políticas 
que possam assegurar à população 
como um todo padrões de vida 
decente no futuro, não é capaz de 
dar segurança social para os velhos. 
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Se os idosos não estão em atividade 
produtiva não quer dizer que eles 
estão incapazes para o trabalho. 
Eles contribuem muito com o 
trabalho não remunerado, seja no 
setor informal ou no voluntariado. 
Muitas mulheres idosas estão 
envolvidas com as atividades de 
atenção à saúde de familiares 
(cônjuges ou parentes), cuidados 
com os netos, permitindo que os 
mais jovens ingressem na força 
de trabalho. Porque esse tipo de 
trabalho, exercido por idosos, é 
um trabalho informal e invisível 
socialmente, não quer dizer que 
não é produtivo.
 A ideia de vulnerabilidade 
generalizada que envolve a velhice é 
totalmente enganosa. A aceleração 
do declínio é determinada em 
grande parte por fatores externos 
e estes podem ser reversíveis. 
Investimentos em programas 
que promovem a atividade física, 
a cessação do tabagismo e a 
reabilitação de incapacidades 
funcionais podem ajudar a reduzir 
a progressão da fragilidade e da 
dependência. A imensa maioria 
(mais de 70%) dos idosos mantém-
se em boa forma física até uma fase 
bem mais avançada da vida.
Sabemos que as mulheres 
predominam entre os idosos 
porque elas vivem mais que os 

homens. No entanto, isso não 
significa que tenham uma longa 
vida mais sadia. Pelo contrário, as 
mulheres, por sua longevidade, são 
mais propensas a doenças crônicas 
não transmissíveis e incapacitantes, 
sem contar as determinações 
sociais de gênero que têm efeitos 
negativos para elas. A desvantagem 
social em todo o curso da vida das 
mulheres manifesta-se fortemente 
na idade mais avançada, como 
maior pobreza, em solidão e em 
isolamento.
 Uma ideia amplamente 
difundida atualmente sobre o 
envelhecimento e sobre os velhos 
é a de que a qualidade de vida na 
velhice só depende dos próprios 
idosos, do que eles investem da 
sua grande quantidade de tempo 
disponível, na chamada “melhor 
idade”, para melhorar seus corpos e 
almas. No entanto, esse pensamento 
é restritivo e problemático. De 
verdade, as oportunidades, decisões 
e comportamentos pessoais são 
enviesados por adversidades do 
ambiente externo, físico e social, 
que podem levar a desigualdades e 
iniqüidades nas idades avançadas. 
Frente à realidade do 
envelhecimento da população 
humana e de toda a complexidade 
envolvida nesse processo, não é 
mais possível manter o mito dos 
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velhos como um grupo único e 
homogêneo, ignorar os fatores de 
determinação como sexo, origem 
étnica e cultural, condições de vida 
proporcionadas pelos seus países, 
pelos centros urbanos ou pelas 
áreas rurais. 
 Esses são alguns pontos 
que podem ser levantados para 
reflexões, frente à realidade do 

envelhecimento da população 
humana. 
 Nesse contexto, talvez seja 
essencial, também, a cada um de 
nós, para nos aproximarmos dos 
fatos do envelhecer, refletir sobre 
as nossas perdas, nosso próprio 
envelhecimento. Para isso, deixo o 
poema de Cecília Meireles.

Retrato

Eu não tinha este rosto de hoje,

assim calmo, assim triste, assim magro,

nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem força,

tão paradas e frias e mortas;

eu não tinha este coração que nem se mostra.

Eu não dei por esta mudança,

tão simples, tão certa, tão fácil:

Em que espelho ficou perdida a minha face?

(Cecília Meireles)
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pessoas que vivem com

  HIV/AIDS

Fabiola Santos Lopes 20



57

1 

20   Fabiola Santos Lopes é Psicóloga, formada pela Universidade de Guarulhos, atuou por 15 anos na 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, estando à frente do Departamento de Proteção Social Especial na 
implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Estado de São Paulo.
 A partir de 2012 iniciou as atividades junto ao CRT-DST/AIDS, como técnica da gerência de Prevenção do 
Programa Estadual de DST/AIDS. Atualmente atua como Diretora Técnica do Núcleo de Populações Vulneráveis, da 
gerência de Prevenção, sendo interlocutora das questões afetas a população LGBT.
 Coordenadora do Comitê Técnico Estadual de Saúde Integral da População LGBT, é também representante 
da Secretaria de Estado da Saúde no Comitê Intersecretarial para a Diversidade Sexual e no Conselho Estadual dos 
Direitos da População LGBT.

 As pessoas que vivem 
com HIV e AIDS enfrentam 
em seu cotidiano situações de 
discriminação em decorrência de 
sua sorologia. Esta discriminação, 
a qual ocorre nos mais diversos 
espaços utilizados e frequentados 
por elas.
 Além do estigma 
enfrentado pela condição de 
serem soropositivas para o HIV, 
outras vulnerabilidades individuais 
e sociais podem difi cultar 
ainda mais o acesso delas aos 
serviços. Características como 
cor, gênero, orientação sexual, 
credo, condições socioeconômicas 
aumentam signifi cativamente 
as possibilidades de vivenciar 
situações de discriminação, o que 
acaba por inibir essas pessoas a 
buscarem seus direitos. 
 Vários avanços foram 
conquistados nas três décadas 
da epidemia de AIDS no Brasil, 
em especial para a prevenção e 
assistência às pessoas vivendo 
com HIV. Estratégias como 

PEP (Profi laxia pós exposição), 
PrEP (Profi laxia pré exposição), 
tratamento como prevenção e 
ampliação do acesso à testagem, 
possibilitaram um aumento no 
número de pessoas diagnosticadas 
e no número de pessoas com HIV 
inseridas nos serviços para o cuidado 
e acompanhamento, tendo como 
resultado uma queda importante 
no número de adoecimentos e 
óbitos por AIDS. No entanto, estes 
avanços não impactaram num 
aspecto fundamental da epidemia, 
persistindo como uma barreira para 
um avanço ainda mais signifi cativo. 
Este aspecto, considerado no início 
como a terceira fase da epidemia, 
caracteriza-se pelo estigma e 
a discriminação, que “são uma 
questão tão central para a AIDS 
global quanto a doença em si” 
(Mann, 1987). 
 Também é importante 
considerar que não podemos 
dissociar os processos de 
discriminação para com as 
PVHIV/AIDS (Pessoas vivendo 
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com HIV/AIDS), com processos 
discriminatórios mais amplos e 
históricos, que já existiam antes 
do aparecimento do HIV e da 
AIDS. Vulnerabilidades individuais/
comunitárias como sujeitos 
pertencentes à população negra; 
pessoas cuja orientação sexual 
e identidade de gênero diferem 
da heteronormatividade, em 
especial gays e homens que fazem 
sexo com homens, mulheres 
transexuais, homens transexuais e 
travestis; indivíduos de segmentos 
da população com indicadores 
socioeconômicos desfavoráveis 
(baixa escolarização, moradias 
precárias, baixa renda familiar, 
subemprego, população em 
situação de rua); têm estreita 
correlação com o aumento da 
incidência do HIV e da AIDS. 
A partir da conceituação dos 
Determinantes Sociais da Saúde 
(DSS), foi possível dimensionar, de 
forma mais qualificada, os efeitos 
nocivos da discriminação sobre a 
saúde de determinados segmentos 
populacionais. Os DSS são os fatores 
sociais, econômicos, culturais, 
étnico-raciais, psicológicos e 
comportamentais que influenciam 
a ocorrência de problemas de saúde 
e seus fatores de risco na população 
(CNDSS, 2006).
A desinformação, os preconceitos 

relacionados à infecção, a relação 
equivocada sobre moral e 
permissividade sexual presente no 
imaginário das pessoas, influenciam 
a conduta de profissionais das mais 
diversas áreas, inclusive os da saúde.
Duas proposições são necessárias 
para enfrentar e superar as barreiras 
de acesso impostas para as PVHIV/
AIDS. Uma delas é a informação. 
Conhecer as formas de transmissão, 
as estratégias de prevenção e os 
avanços no tratamento, são com 
certeza uma importante ferramenta 
para lidar, de forma eficaz, com 
os medos, reais ou imaginários, 
que permeiam determinadas 
condutas profissionais.
A transmissão do HIV se dá por 
meio de troca dos seguintes fluídos 
corporais: sangue, sêmen, secreção 
vaginal e leite materno. Lembrando 
que o HIV não sobrevive por tempo 
prolongado fora do organismo, 
além de não se reproduzir nesta 
situação. E a transmissão só se 
dá se houver uma “porta de 
entrada” para a corrente sanguínea 
(cortes e lesões abertas na pele e 
micro ferimentos nas regiões de 
mucosas). Contato social, abraços 
e beijos, compartilhamento de 
utensílios não trazem nenhum risco 
de transmissão. 
Com relação à prevenção, 
contamos atualmente com amplas 
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possibilidades de evitar a infecção. 
Além dos preservativos penianos 
(utilizados no pênis) e dos internos 
(utilizados na vagina e no ânus), os 
quais são métodos extremamente 
eficazes, quando utilizados de 
forma correta e constante, estão 
disponíveis medicamentos para 
evitar a infecção nos casos em que 
houve exposição à situação de risco 
(PEP) ou para manter o organismo 
em estado de proteção antes 
mesmo de exposição à situação 
de risco (PrEP). Além disso, já é 
consenso universal (comprovado 
por diversos estudos) que as PVHIV 
que estão em tratamento e que 
os níveis de HIV no sangue estão 

indetectáveis, deixam de transmitir 
o vírus, mesmo nos casos de 
relações sexuais desprotegidas. 
A outra proposição, ainda mais 
importante e relevante, é a 
constante reflexão dos profissionais 
sobre seus próprios preconceitos. 
O Sistema Único de Saúde (SUS) 
está baseado em um conjunto 
de princípios – universalidade, 
integralidade e equidade – que 
assegura a todos, indistintamente, 
o igual direito a utilização de 
seus serviços. É, portanto, direito 
constitucional, e a barreira de 
acesso enfrentada pelas PVHIV/
AIDS, além de inaceitável, quando 
praticada por profissionais que têm 
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a obrigação ética de acolher e cuidar 
da saúde da população, é também 
criminosa, passível de penalizações 
que vão de multa à reclusão (Lei 
Federal nº 12.984/2014).
Aos agentes da saúde, é importante 
não apenas estar constantemente 
vigilante sobre as próprias 
condutas, como estar pronto para 
enfrentar e combater as condutas 
discriminatórias de outros 
profissionais e da população em 
geral. Conceitos como “transmissão 

criminosa” (em que supostamente 
se transmite intencionalmente o 
vírus para outras pessoas), “grupos 
de risco”, “doença pecaminosa”, 
devem ser desmistificados e 
explicados, a fim de garantir a 
integridade e a dignidade da pessoa 
humana para as PVHIV/AIDS. 
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 O Sistema Único de Saúde 
(SUS) está baseado em um conjunto 
de princípios – universalidade, 
integralidade e equidade – que 
asseguram a todos, indistintamente, 
o igual direito a utilização de seus 
serviços, de forma gratuita e não 
contributiva. 
 Considerando estes 
princípios, a promoção à saúde 
integral da população LGBT deve 
ser compreendida a partir das 
suas vulnerabilidades específicas. 
É necessário compreender que a 
orientação sexual e identidade de 
gênero são determinantes sociais 
da saúde e condicionam a situação 
de saúde dessa população, não 
apenas pelas práticas sexuais e 
sociais específicas, mas também 
por expor lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e pessoas transexuais a 
agravos decorrentes do estigma, 
dos processos discriminatórios e de 
exclusão e, das barreiras de acesso 
a direitos e serviços das políticas 
públicas sociais. 
 É indispensável refletirmos 
sobre as questões relacionadas 

à sexualidade e suas diversas 
expressões, orientação sexual e 
as relações de gênero, porque 
muitos profissionais ainda têm 
a heterossexualidade como a 
expressão natural das pessoas 
relacionarem-se sexual e 
afetivamente. Como profissionais 
devemos refletir sobre como 
essa visão unilateral vulnerabiliza 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis 
e transexuais a um atendimento 
preconceituoso, desqualificado, 
provocando muitas vezes o 
agravamento de situações de 
doença.
 O termo homossexual 
surgiu no Ocidente, quando a 
medicina procurou definir e 
classificar as diferenças sexuais a 
partir de características inerentes 
aos próprios indivíduos, as quais 
explicariam sua personalidade, 
seus desejos, sua orientação 
sexual e identidade de gênero. 
Algumas teorias consideraram 
a homossexualidade como 
doença ou transtorno resultante 
de disfunções psíquicas ou 

1 
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desequilíbrios hormonais, levando 
homens e mulheres a apresentar 
comportamentos atribuídos ao 
outro sexo e, principalmente, a 
desejar sexualmente pessoas do 
mesmo sexo. Inicialmente o termo 
foi utilizado tanto para classificar 
aqueles/as cuja orientação sexual 
se voltava para pessoas do mesmo 
sexo, atualmente designados 
como: lésbicas, gays e bissexuais, 
quanto para aqueles/as que se 
identificavam com o sexo oposto 
ao do registro de nascimento e que 
hoje são designados como travestis 
e transexuais.
 As definições biomédicas 
sobre homossexualidade foram 
adotadas pelos sistemas jurídicos, 
educacionais e científicos da 
sociedade, construindo (pré) 
conceitos que foram assimilados 
pelo senso comum e integrados à 
opinião pública. Ainda que esta forma 
de abordar a homossexualidade seja 
fortemente contestada, concepções 
religiosas combinadas a concepções 
médicas, que preconizam a 
“cura” da homossexualidade com 
tratamentos espirituais, isolamento, 
medicamentos, entre outros, 
sobrevivem até hoje.
 É a partir da organização 
política de gays, lésbicas, bissexuais, 
travestis e transexuais e de sua 
luta contra o preconceito e a 

discriminação, que foi ficando 
cada vez mais claro, de um lado, 
que nem todos os homens que 
se sentiam sexualmente atraídos 
por outros homens desejavam ser 
mulheres ou adotavam atitudes 
e comportamentos femininos; 
e, de outro lado, que nem todos 
os homens que se identificavam 
e desejavam ser identificados 
como mulheres, desejavam 
sexualmente outros homens. Aos 
poucos, a homossexualidade, a 
transexualidade e a travestilidade 
foram sendo percebidas como 
“fenômenos” distintos.
 Com o surgimento da AIDS, 
a visibilidade homossexual ganhou 
ainda mais força. O movimento 
de gays, principalmente, se 
organizou e trouxe para o cenário 
político princípios éticos como 
a solidariedade, o respeito à 
diversidade e a equidade, além da 
luta contra a discriminação e o 
estigma em relação às pessoas que 
viviam e conviviam com o vírus.
A partir desse breve histórico, 
conseguimos compreender porque 
até os dias de hoje esta população 
está sujeita a tantos processos 
discriminatórios. No entanto, como 
profissionais de saúde, devemos 
sempre nos reportar aos princípios 
do SUS descritos no início, em 
especial a integralidade do 
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cuidado e a equidade no acesso. A 
integralidade pressupõe a atenção 
a todos os aspectos que compõem 
o estado de saúde das populações. 
Assim, a população LGBT deve ser 
percebida para além das infecções 
sexualmente transmissíveis e do HIV, 
ou de práticas sexuais específicas. 
O cuidado deve ser ofertado de 
acordo com as necessidades que o 
indivíduo apresenta e não com os 
paradigmas e protocolos aprendidos 
e apreendidos, padronizando 
condutas muitas vezes violadoras 
dos direitos dessa população.
 E aí entramos no princípio da 
equidade, diferentes procedimentos 
para as necessidades específicas, 
ainda que prevaleça igualdade no 
acesso e na garantia de direitos. Os 
profissionais devem estar abertos 
para a escuta livre de preconceitos. 
Toda a equipe de saúde de uma 
unidade deve ser preparada para 
receber a população LGBT, bem 
como outras populações que 
sofrem discriminações, de forma 
acolhedora e humanizada. 
 Tratando-se especificamente 
de travestis e transexuais, deve-
se ainda conhecer os dispositivos 
legais que garantem determinados 
direitos - como o uso do nome 
social pela população de travestis 
e pessoas transexuais (Decreto 
Estadual de São Paulo Nº 55.588, 

de 17 de março de 2010; Portaria 
Ministério da Saúde nº 1.820, de 13 
de agosto de 2009). O desrespeito 
desse direito configura-se como 
violência, pois constrange essa 
população, causa sofrimento 
e a afasta do atendimento à 
saúde, além de configurar-se 
em procedimento ilegal. Há uma 
segregação desse grupo social para 
serviços específicos, em geral nos 
centros especializados no processo 
transexualizador, por entender-se 
que nesses locais há profissionais 
capacitados para lidar com as 
questões de identidade de gênero, 
limitando o acesso às atividades 
de promoção e proteção em saúde 
integral desses indivíduos nas 
demais instâncias do sistema, em 
especial a atenção básica. 
 E por fim, lembrar que 
para além do nome social, outras 
condutas, como livre acesso 
a banheiros de acordo com a 
identidade de gênero, orientações 
sobre direitos e garantia de 
participação em instâncias de 
gestão (conselho gestor, conselhos 
de saúde), são formas de efetiva 
inclusão e revelam uma instituição 
humanizada e acolhedora e, 
principalmente, alinhada aos 
dispositivos preconizados 
pelo SUS e ao respeito pela 
dignidade humana. 
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