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RESUMO 
 
Introdução: O presente estudo teve como objetivo geral analisar a vulnerabilidade e as 
práticas preventivas frente às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST`s) nas relações 
afetivo-sexuais de lésbicas. Método: Tratou-se de um estudo exploratório e descritivo, de 
caráter transversal e qualitativo. A amostra foi composta por 18 participantes mulheres que se 
autodefinem lésbicas, com idades variando de 19 a 42 anos (M=26; DP=6,1). Para a coleta dos 
dados foram utilizados um questionário sociodemográfico e entrevistas semiestruturadas. A 
coleta partiu de uma participante matriz e seguiu a seleção de novas participantes pelo método 
de “bola de neve”. Os dados oriundos do questionário sociodemográfico foram analisados por 
meio de estatísticas descritivas no Software PASW Statistics (SPSS) for Mac - versão 23, os 
dados obtidos nas entrevistas foram analisados por meio da análise categorial temática através 
do software MAXQDA 11 - Qualitative Data Analysis Software (Software de Análise de Dados 
Qualitativos). Resultados: Foram recorrentes nos relatos a ideia de maior vulnerabilidade 
associada a presença masculina na relação, ficando subjacente nos discursos que o 
relacionamento apenas entre mulheres poderia ser um fator de proteção. Emergiram relatos 
sobre a ausência de maiores esclarecimentos acerca da existência, formas de uso e eficácia de 
insumos preventivos às DST’s que possam ser utilizados nas relações entre mulheres. Foram 
evidenciados nos discursos que os supostos métodos existentes não seriam próprios, específicos 
ou pensados para na prevenção às DST’s entre mulheres, tendo em vista que a maioria destes 
meios de prevenção seriam adaptações de métodos já existentes, como o preservativo masculino 
sem lubrificação ou adaptações de itens que originalmente seriam utilizados com outras 
finalidades (plástico filme de PVC, luvas, barreira de látex de uso odontológico). A confiança 
na parceria e na existência de uma fidelidade presumida foram elementos citados como 
estratégias de prevenção. O preconceito foi relacionado à ausência de campanhas que orientem 
às lésbicas sobre a necessidade de prevenção nas relações sexuais, e o estigma ao mito de que 
lésbicas seriam mulheres marginalizadas. A presença do elemento constrangimento foi 
destacado como um fator impeditivo para a busca por atendimento médico ginecológico. A 
falta de preparo dos profissionais de saúde emergiu como um elemento que pode influenciar no 
aumento da vulnerabilidade em saúde desta população. Mais da metade das participantes 
afirmaram que costumam revelar sua orientação sexual aos médicos ginecologistas, o que pode 
indicar um avanço para à visibilidade lésbica. Conclui-se que fatores de ordem programática 
podem influenciar de maneira mais evidente para o agravo nas situações de vulnerabilidade a 
saúde de lésbicas, embora elementos de dimensão individual e social também estejam 
associados e estes agravos. Estes achados podem servir como um quadro que evidencia 
elementos de ordem individual, social, bem como deficiências programáticas, que se 
relacionam e podem influenciar para a situação de maior vulnerabilidade em saúde das lésbicas. 
 
Palavras-chave: Lésbicas; Homossexualidade; Vulnerabilidade; Prevenção; Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 
 

 

 

 
 



ABSTRACT 
 

Introduction: The present study had as general objective to analyze the vulnerability and 
preventive practices against sexually transmitted diseases (STDs) affective-sexual relations. 
Methods: this was an exploratory study and descriptive, transversal and qualitative character. 
The sample was composed of 18 participants defined lesbian women, with ages ranging from 
19 to 42 years (M = 26; DP = 6.1). For the collection of data was used a demographic 
questionnaire and semi-structured interviews. The collection came from a participant matrix 
and followed the selection of new participants by the method of "snowball". The data from the 
demographic questionnaire were analyzed through descriptive statistics in PASW Statistics 
Software (SPSS) for Mac-23 version, the data obtained in the interviews were analyzed by 
analyzing thematic category MAXQDA software 11-Data Analysis Qualitative Software 
(qualitative data analysis Software). Results: Were applicants in the accounts the idea of greater 
vulnerability associated with the male presence in the relationship, getting behind in speeches 
that the only relationship between women could be a protective factor. Reports emerged about 
the absence of further clarification about the existence, use and effectiveness of preventive 
inputs to STD's that can be used in relations between women. Were highlighted in the speeches 
that the alleged methods available would not own, or designed to prevent the STDs among 
women, considering that most of these means of prevention would be adaptations of existing 
methods, as the male condom or unlubricated adaptations of items which originally would be 
used for other purposes (plastic film, PVC gloves, latex barrier use in dentistry). Confidence in 
the partnership and in the existence of a presumed fidelity were cited as elements of prevention 
strategies. The bias was related to lack of campaigns that drive the lesbians on the need to 
prevent sexual relations, and stigma to the myth that lesbians would be marginalized women. 
The presence of the element constraint was highlighted as a factor preventing the search for 
Gynecological medical care. The lack of preparation of health professionals emerged as an 
element that can influence on increasing the vulnerability of this population health. More than 
half of the participants stated that often reveal their sexual orientation to doctors gynecologists, 
which may indicate a breakthrough for Lesbian visibility. It is concluded that the factors of 
programmatic can influence more evident to the worsening in the situations of vulnerability to 
health of lesbians, although elements of individual and social dimension also are associated and 
these misdeeds. These findings may serve as a framework that highlights elements of 
individual, social order, as well as deficiencies in programmatic, that relate and can influence 
for the most vulnerable situation in health of lesbians. 
 
Keywords: Lesbian; Homosexuality; Vulnerability; Prevention; Sexually Transmitted 
Disease
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__________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO 
 

Este estudo tem como objetivo geral analisar a vulnerabilidade e as práticas preventivas 

frente às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST`s) nas relações afetivo-sexuais de 

lésbicas. Para discutir esta temática é fundamental investigar o próprio processo de formação 

do fenômeno. Para tal é preciso, inicialmente, que se delimite o fenômeno estudado. Neste 

sentido, optou-se por utilizar o termo lésbicas, com o intuito de concentrar o recorte nas práticas 

afetivo-sexuais exclusivamente homossexuais entre mulheres, sem que com esta delimitação 

sejam descreditadas demais formas de relacionamento entre mulheres. Além disso, ao centrar-

se nas relações afetivos-sexuais torna-se possível investigar elementos que envolvem a 

dinâmica das relações afetivas e sexuais das participantes, não se limitando as práticas 

unicamente sexuais.  

Para isso, parte-se da compreensão que pesquisar sobre a saúde1 da mulher lésbica, em 

especial sobre aspectos de vulnerabilidade e práticas preventivas frente às relações afetivo-

sexuais, torna-se um grande desafio (Carvalho, 2013). Isso porque, quando se objetiva 

pesquisar sobre um tema relacionado à diversidade sexual, observa-se que a maioria das 

produções nacionais existentes se referem ao universo gay masculino (Bento, 2012).  

Ao se realizar uma busca no ano de 2016 por artigos na base de dados Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), verificou-se que o primeiro artigo contendo as palavras 

lésbica, lesbianidade ou lesbianismo no título indexado na plataforma, data do ano de 2006. De 

lá para cá, apenas 11 artigos foram localizados. Destes, apenas seis artigos referem-se 

especificamente às questões de saúde relacionadas às lésbicas. Neste sentido, reafirma-se 

                                                
1 Neste estudo toma-se o conceito de saúde de acordo com o que a OMS define como saúde: completo estado de 
bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença (WHO, 1946).  
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autores como Córdova (2000, 2006) e Godoy (2001, 2008) que já atentavam quanto à escassez 

de estudos sobre as lésbicas, alertando que embora nos últimos anos tenham se multiplicado os 

estudos sobre a homossexualidade, a maioria está centrada no universo homossexual 

masculino. 

Uma possível explicação para esta situação, de acordo com Almeida (2009), seria o fato 

de que o comportamento homossexual feminino, ou seja, das mulheres que sentem atrações 

homoafetivas por outras mulheres, de forma ainda mais definida que a manifestação da 

sexualidade feminina heterossexual, convergiu historicamente à invisibilidade no discurso 

médico-ginecológico e no campo acadêmico. O termo “invisibilidade” utilizado neste estudo 

se refere ao que Sedgwick (2007) considera como sendo aquilo que controla a 

homossexualidade e a mantém em segredo, invisível, ou no âmbito privado. Desse modo, a 

relação entre a homossexualidade feminina e a temática saúde estaria perpassada por um 

conjunto de fatores que envolvem: a invisibilidade da homossexualidade feminina; a 

invisibilidade da sexualidade feminina; e o grau de preconceito existente na sociedade em 

relação a homossexualidade (Aquino, Barbosa, Heilborn & Berquó, 2003). 

Historicamente, entre diferentes épocas, a sexualidade feminina vem sendo socialmente 

controlada, seja por mecanismos institucionais, como o poder do Estado, ou por meio de 

aspectos que fazem parte da conjuntura social, como o patriarcado e o machismo (Barbosa, 

Nascimento, Carvalho & Cavalcante, 2014). A exemplo disso, durante o século XIX, e parte 

do século XX, a medicina enfatizou que as características anatômicas das mulheres as 

destinariam à maternidade de modo que a recusa da maternidade, considerada como a 

verdadeira essência da mulher, seria um indício de forte ameaça aos padrões e valores 

estabelecidos para o sexo feminino (Rohden, 2009). Além disso, a produção médica desta época 

aponta uma grande preocupação com a delimitação do papel social da mulher, baseada na 

valorização da maternidade, onde parte-se do pressuposto de que a vida sexual ativa de todas 
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as mulheres é heterossexual ou ligada à reprodução. Logo, qualquer comportamento sexual 

feminino diverso ao objetivo da maternidade passou a ser considerado desviante e socialmente 

inaceitável. Neste contexto de repressão, as práticas sexuais entre mulheres foram silenciadas 

e moralmente reprimidas, chegando ao quadro das violações de direitos que se impõem a quem 

não seguir os papéis de gênero socialmente criados, nem aceitar a heteronormatividade como 

regra dentro de um processo de normalização compulsória dos corpos, processo este capaz de 

limitar à liberdade de vivenciar uma sexualidade plena ou invisibilizar que foge a esse padrão, 

como as mulheres vivenciam relações afetivo-sexuais com outras mulheres (Barbosa et al, 

2014). 

O quadro da invisibilidade da mulher lésbica foi bastante marcado pela ênfase que a 

epidemia da Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome) atribuiu apenas às práticas 

homossexuais masculinas como alvo de transmissão do vírus HIV (Human Immunodeficiency 

Virus), durante a década de 1980. Este fato contribuiu para o incremento posterior da ideia de 

uma possível existência de baixa vulnerabilidade entre as lésbicas, onde passou a se acreditar 

que lésbicas, por se relacionarem apenas entre mulheres, desenvolveriam uma proteção à 

infecção pela via sexual (Almeida, 2009).  

No entanto, a ideia de uma menor vulnerabilidade não seria real. Dentro do que se pode 

considerar como vulnerabilidade individual, as lésbicas seriam vulneráveis, entre outros 

fatores, porque em práticas sexuais desprotegidas entrariam em contato com os fluídos uma da 

outra, tais como o sangue menstrual e o líquido lubrificante vaginal, que segundo a autora 

seriam possíveis de transportar agentes infecciosos entre as mulheres, por meio de acessos à 

circulação sanguínea, como as cutículas e a boca (Carvalho, 2013). Além disso, práticas sexuais 

desprotegidas mais intensas, que possam ocasionar esfoladuras genitais também se tornam um 

fator de risco, bem como a partilha de acessórios para penetração vaginal ou anal, sem que 

ocorra antes uma higienização ou troca dos preservativos (Almeida, 2009). Neste sentido, 
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alguns estudos epidemiológicos existentes na literatura internacional (Robertson & Schachter, 

1981; Marrazzo, 2004; Shirley, et al, 2014) também apontam para a possibilidade de 

transmissão de DST’s nas relações desprotegidas entre lésbicas, bem como uma maior 

quantidade de casos de doenças que não foram classificadas como DST’s, a exemplo da 

vaginose bacteriana (VB) e da candidíase, mas com uma maior ocorrência entre as mulheres 

que se relacionam sexualmente, de maneira desprotegida, com outras mulheres (Almeida, 

2009).  

Analisando este quadro a partir da perspectiva do conceito de vulnerabilidade (Ayres, 

Calazans, Salleti Filho & França Jr., 2006; Ayres, Paiva & França Jr., 2012), pode-se dizer que 

as formas como estas mulheres exercem a prevenção em suas práticas afetivo-sexuais não 

estariam unicamente relacionadas a existência de fatores de ordem interna e individual, mas 

também elementos programáticos e “aspectos que compõem a ordem social relacionados aos 

estigmas, mitos e sentidos construídos na sociedade sobre a homossexualidade feminina” 

(Lionço, 2008, p. 13). 

Tais representações também podem estar relacionadas ao modo como estas mulheres 

são percebidas nos serviços de saúde e em programas de promoção à saúde. No entanto, de 

maneira contrária ao que diz o princípio da equidade, um dos princípios do Sistema Único de 

Saúde – SUS, que destaca que a todos os brasileiros deve ser oferecido atendimento igualitário 

sem privilégios ou barreiras, uma vez que a postura que teoricamente adotada pelo SUS seria a 

de promoção da igualdade, oferecendo atendimento conforme às necessidades dos usuários 

(Pontes, Cesso, Oliveira & Gomes, 2009), a homossexualidade feminina e sua relação com a 

promoção da saúde mantiveram-se marginais (Barbosa & Koyama, 2006).  

Em um estudo realizado por Melo (2010) com profissionais de saúde na cidade de 

Recife/PE, observou-se que a ideia de “prevenção” para alguns profissionais denotou a 

qualidade de “não sexo” às práticas sexuais entre mulheres, de modo que nestas relações haveria 
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a dispensa da necessidade de realização de exames de “prevenção”, considerados por estes 

como sendo indicados para mulheres heterossexuais. Esta visão apenas reforça a situação de 

invisibilidade da mulher lésbica nos serviços de saúde.  

Desse modo, persiste uma situação de invisibilidade das lésbicas nos serviços de saúde, 

principalmente no que se refere aos cuidados ginecológicos e a promoção da saúde. A ausência 

de orientação ginecológica advinda dos profissionais de saúde acerca das possibilidades de 

prevenção para práticas sexuais seguras entre mulheres, associada, muitas vezes, ao 

preconceito, seria um retrato da invisibilidade dessas mulheres refletido nos serviços de saúde 

(Carvalho, 2011). Estudos realizados em diferentes cidades do Brasil (Granado, 1998; Carrara 

& Ramos 2005) identificaram dados sobre o acesso da população de lésbicas a consultas 

ginecológicas e exames de prevenção. A proporção de lésbicas que relataram nunca ter ido ao 

ginecologista variou de 3% a 35%. Segundo Rodrigues (2011) entre as razões que podem ser 

apontadas como principais motivos para a baixa procura destas mulheres nestes serviços 

destacam-se problemas relacionados ao medo da discriminação e despreparo da equipe de saúde 

para lidar com suas demandas, fatos que contribuem com que estas mulheres nem sempre 

procurem atendimento ginecológico preventivo, buscando apenas quando percebem algum 

problema de saúde.  

Em um estudo realizado por Barbosa e Facchini (2009) sobre a busca por serviços 

ginecológicos e prevenção de DST’s entre lésbicas, verificou-se nos discursos das participantes 

que as doenças sexualmente transmissíveis, incluindo-se o HIV/Aids, estariam associadas aos 

homens, de modo que se fez presente a concepção da possibilidade de “contaminação” ou 

“poluição” apenas a partir do contato sexual com o corpo masculino, responsabilizando os 

homens pelas infecções e pela vulnerabilidade decorrente da atividade sexual, reforçando a 

ideia de que o relacionamento sexual entre mulheres seria um fator de proteção. Além disso, 

para parte das participantes, os fatores confiança e intimidade adquiridos durante a relação 
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foram percebidos como estratégias para a dispensa do uso de meios de proteção as DST’s, pois 

para estas participantes, a medida em que as expectativas acerca da fidelidade presumida na 

parceira aumentava, menor seria a necessidade de fazer uso de métodos de prevenção (Barbosa 

& Facchini, 2009). Este aspecto também se faz presente em estudos sobre a adesão ao uso de 

meios de prevenção às DST’s em populações heterossexuais (Saldanha, 2003; Geluda, Bosi, 

Cunha & Trajman, 2006; Moura, 2011; Silva, 2012) onde foram identificados que a ideia de 

fidelidade na relação confere a sensação de sexo mais seguro, podendo resultar no abandono 

do uso de meios de prevenção, como o preservativo.  

Outro estudo realizado com a população lésbica pelo Grupo Arco-íris no Rio de Janeiro 

(Arco-íris, 2008) verificou, por meio de entrevistas, que cerca de 52% das lésbicas entrevistadas 

não usavam nenhum tipo de proteção para DST’s. Em relação a presença de DST’s 78% 

responderam nunca terem tido nenhuma DST, sendo que 44% destas mulheres afirmaram não 

existir risco de lésbicas contraírem DST’s nas relações com outras mulheres, e 54% afirmou 

que este risco também não existe para o HIV. 

Contudo, contrariamente ao imaginário da baixa vulnerabilidade entre lésbicas, 

Rodrigues (2011) também aponta a possibilidade de transmissibilidade do HPV (Papiloma 

Vírus Humano) entre lésbicas que relataram não terem tido nenhum contato sexual prévio com 

homens. Ainda sobre essa questão, Marrazzo (2004) destaca ter sido recorrente o registro da 

transmissão sexual do Treponema pallidum (Sífilis), Trichomonas Vaginalis (Tricomoníase) e 

Herpes Genital entre lésbicas. Em relação especificamente ao HIV entre lésbicas, a literatura 

internacional destaca ser rara a transmissão, no entanto, Pinto (2004) destaca que são 

conhecidos três estudos que mostram a possibilidade de transmissão do HIV entre mulheres. 

Um deles é datado de 1987 e foi publicado em um jornal médico americano chamado Lancet2 

e outro de 2003, publicado nos Estados Unidos. Contudo, em ambos, não foi possível haver a 

                                                
2 O Lancet consiste em um jornal medico Americano lançado em 1823 que apresenta resultados de pesquisas em 
saúde pública. Para mais informações: http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/current 
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confirmação da fonte de transmissão. Mais recentemente, no ano de 2014, o Departamento de 

Saúde de Houston notificou mais um caso comprovado de transmissão de HIV provavelmente 

pelo contato sexual entre duas mulheres. Até então poucos relatos cientificamente comprovados 

descreveram a possibilidade de transmissão do HIV entre lésbicas, e esses quando o fazem 

carecem de maior investigação.  

No Brasil, os estudos sobre o perfil da epidemia de HIV entre as mulheres deixam a 

desejar pela ausência de registro da informação sobre orientação sexual das participantes (Melo, 

2010) e não há um consenso no meio científico acerca da importância da transmissão da doença 

por via sexual entre elas (Pinto, 2004; Barbosa & Facchini, 2009). Segundo Pinto (2004) no 

Brasil ainda não há, para fins de registro e critério epidemiológico, uma categoria de 

transmissão de HIV/Aids que enfoque nas mulheres que fazem sexo com mulheres. O que torna 

necessário destacar a possibilidade de existência de subnotificações, onde os casos de possíveis 

transmissões do HIV nas relações entre lésbicas poderiam estar sendo erroneamente notificados 

como ocorrendo a partir de supostas relações heterossexuais, pois segundo Pinto (2004) nestes 

casos o registro é feito ou como ocorrendo a transmissão com mulheres que fazem sexo com 

homens ou ocorrendo entre mulheres usuárias de drogas e que possivelmente adquiriram o HIV 

por meio do compartilhamento de seringas. Para Almeida (2009) este fato vem ocorrendo, até 

então, devido estas mulheres serem classificadas nas unidades de saúde a partir da categoria 

“sexo” e não da “orientação sexual”. Logo, pode existir uma previsibilidade ou imposição de 

uma orientação heterossexual na notificação dos casos de HIV feminino, tendo em vista a não 

existência, até então, da prática do questionamento da orientação sexual e de gênero3 das 

usuárias nos serviços de saúde. Em relação a esta situação percebe-se o quanto a sexualidade 

seria produzida a partir de uma heteronormatividade compulsória que, como consequência, 

                                                
3 A perspectiva de gênero aqui adotada é baseada no que apresenta Louro (1997) ao considerar gênero como um 
pensamento plural, que escapa dos argumentos biológicos e culturais da desigualdade. 
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desqualifica, despersonifica e pode vulnerabilizar outras formas de expressão das sexualidades 

(Toledo, 2008).  

Neste aspecto, destaca-se que algumas mudanças recentes no âmbito da saúde vêm 

ocorrendo, pois, no segundo semestre do ano de 2015, o governo federal brasileiro lançou uma 

campanha intitulada “Cuidar bem da saúde de todas. Faz bem para a Mulheres Lésbicas e 

Bissexuais. Faz bem para o Brasil. ” (Ministério da Saúde, 2015). Segundo o Ministério da 

Saúde (2015) esta campanha, composta por diferentes peças cada uma voltada para um grupo 

específico, visa oferecer informações e orientações para que os trabalhadores e profissionais de 

saúde possam prestar atendimento qualificado onde estes passariam a considerar as 

necessidades específicas das lésbicas, de modo que elas se sintam acolhidas e recebam 

informações concretas sobre cuidados em saúde.  

Entre às ações que já estão sendo implementadas com esta campanha destaca-se a 

alteração no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB (e-SUS AB) 

para que a Ficha de Cadastro Individual conte com um campo para o nome social no prontuário 

eletrônico do cidadão (PEC) e um campo para preenchimento da identidade de gênero e 

orientação sexual dos usuários. Desse modo, informações sobre orientação sexual e de gênero 

das usuárias farão parte de suas fichas de saúde, o que possibilitará a notificação de alterações 

na saúde das lésbicas e o levantamento de aspectos epidemiológicos recorrentes nesta 

população.  

Destaca-se, no entanto, o fato da campanha citada ter sido elaborada apenas 

recentemente, o que evidencia um atraso no cuidado da população lésbica, que poderia estar 

relacionado a existência de descaso na forma como às políticas de saúde vem tratando o tema 

da homossexualidade feminina nos serviços de saúde, ressalta-se também que a demora para 

elaboração de campanhas deste tipo dificulta o processo de obtenção de informações concretas 
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para a construção de mapas epidemiológicos que possam auxiliar na prevenção de doenças e 

evitar a ocorrência de subnotificação de casos de DST’s/Aids desta população. 

Diante disto, considera-se que a relação entre a homossexualidade feminina e a 

prevenção anseia por uma preocupação tal qual à homossexualidade masculina (Barbosa & 

Koyama, 2006). Esta preocupação se amplia frente a existência de outros fatores associados a 

diferentes problemas de saúde nesta população, tais como menor utilização de serviços 

ginecológicos, uso abusivo de álcool e drogas ilícitas, tabagismo e níveis elevados de 

sofrimento psíquico. Para Barbosa e Facchini (2009) a concepção de que a prática sexual 

unicamente entre mulheres seria um fator de proteção poderia, consequentemente, acarretar que 

esta população não venha a ter atitudes relacionadas a cuidados preventivos, podendo assim 

ocasionar um agravo no quadro de vulnerabilidade às DST’s. 

 Neste sentido, Facchini e Barbosa (2009) destacam que a construção do papel da mulher 

lésbica como detentoras do direito a cuidados diferenciados de saúde, tem estimulado, no meio 

internacional, uma crescente busca pelas especificidades de saúde destas mulheres. Contudo, 

no Brasil, embora desde a década de 80 venha tornando-se crescente o processo de 

reivindicação dos direitos sexuais como parte dos direitos humanos, ainda se faz presente a 

invisibilidade dessa população, tendo como uma das consequências a escassez do conhecimento 

científico sobre a temática da promoção da saúde sexual das lésbicas que dificulta o 

embasamento de políticas públicas apropriadas e capazes de focar na promoção à saúde desta 

população.  

Ante o exposto, justifica-se a realização da presente pesquisa, com o objetivo geral de 

analisar a vulnerabilidade e as práticas preventivas frente às Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST`s) nas relações afetivo-sexuais de lésbicas, e com os seguintes objetivos 

específicos:  

• Caracterizar as participantes em relação aos aspectos sociodemográficos; 
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• Verificar a percepção das participantes em relação a vulnerabilidade às DST’s; 

• Verificar se as participantes utilizam meios de prevenção às DST’s e quais são 

esses meios preventivos; 

• Verificar quais elementos influenciam para o agravo da situação de 

vulnerabilidade da amostra pesquisada. 

Para isso, a presente dissertação organiza-se em capítulos. O Capítulo I versa sobre o 

fenômeno de pesquisa estudado, ou seja, sobre as práticas afetivo-sexuais de lésbicas e a relação 

com a saúde sexual, realizando o agrupamento de aspectos relevantes sobre a temática, no que 

se refere a historicidade das relações entre mulheres no Ocidente, a invisibilidade social das 

lésbicas, a invisibilidade no campo da saúde, as especificidades em saúde e as políticas e ações 

voltadas para a saúde sexual de lésbicas no Brasil. 

 Adiante, no Capítulo II, é apresentada a perspectiva teórica do conceito de 

Vulnerabilidade em saúde. Discute-se o conceito de vulnerabilidade na literatura e a relação 

com a saúde sexual das lésbicas com preconceito e o estigma social, compreendidos como 

formas de violação dos direitos destas mulheres.  

 No Capítulo III é apresentado o delineamento do estudo, a delimitação da amostra, o 

tipo de instrumento, procedimentos adotados e o método de análise. Seguidamente, o Capítulo 

IV apresenta os resultados obtidos e a discussão dos mesmos. 

Considera-se que a relevância científica e social desta pesquisa se encontra na busca por 

identificar os aspectos relacionados às práticas vinculadas à saúde e à sexualidade, bem como 

identificar as demandas e necessidades de cuidado na saúde de lésbicas, de modo a oferecer 

voz para estas mulheres a fim de contribuir com informações que possam auxiliar na 

formulação e ampliação ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida desta população.  

 

 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I _______________________________________________________________ 

1. DELIMITAÇÃO DO FENÔMENO DE PESQUISA 
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1.1 As Relações Afetivo-Sexuais entre Mulheres no Ocidente: Um Breve Histórico  
  

As práticas sexuais das lésbicas e sua relação com a sociedade em diferentes contextos 

e épocas se diferenciam, tendo em vista que cada sociedade constrói e interpreta tais práticas 

entre mulheres de formas diferentes, de modo que a visibilidade e a legitimidade destas relações 

variam muito de acordo com a concepção de cada arranjo social (Falquet, 2004). Assim, a busca 

por uma contextualização histórica torna-se um ponto de partida primordial para a compressão 

dos modos como é concebida a homossexualidade feminina no presente.  

Neste sentido, ao longo dos séculos da história tradicional, observa-se o predomínio de 

uma cultura que ignorava a mulher enquanto ser social, incapaz de manter uma vocação sexual 

própria, dificultando o estudo acerca do feminino. Segundo Mata (2009) são raros os vestígios 

históricos que retratam a figura feminina, principalmente se tratando da sexualidade. Na 

maioria das vezes, quando localizados, percebe-se que estes traços históricos são resultantes de 

registros que não foram construídos a partir de suas perspectivas, sendo quase sempre baseadas 

a partir do olhar masculino sobre o fenômeno. 

Desse modo, torna-se importante compreender que retratar qualquer tema relacionado 

à homossexualidade feminina não deve se limitar na apresentação de conceitos, sobretudo, pela 

necessidade de se perceber como as práticas sexuais entre mulheres se inserem na sociedade, 

como são avaliadas, silenciadas e compreendidas na dinâmica social. A análise de alguns 

poucos e limitados indícios históricos sobre a sexualidade entre mulheres apontam traços 

culturais onde esta não se conjugava da mesma forma como na contemporaneidade.   

Segundo Navarro-Swain (2004) a Grécia Antiga (4500 a. C. a 146 a. C.), 

especificamente Atenas, seria um importante referencial para a cultura e saber ocidental, 

contudo, as práticas sexuais dos gregos não foram tão evidenciadas aos seus discursos de saber, 

no entanto, registros apontam que estes vivenciavam a homossexualidade de maneira aberta e 

institucionalizada apenas entre os homens, de modo que tais relações eram vistas como 
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importantes para o desenvolvimento da aprendizagem, literatura, artes e política da época. 

Porém, segundo Lins (2013) as mulheres gregas também costumavam se relacionar com outras 

mulheres, logo não seria estranho supor que muitas destas mulheres tenham encontrando afeto 

e prazer sexual entre elas, embora não existam registros que aprofundem essa questão.  

Segundo Navarro-Swain (2004) existem registros que indicam a existência de uma 

poetisa chamada Safo, que viveu no século VII a.C. A inspiração de Safo para as suas obras 

advinha da paixão e do desejo que sentia pelas mulheres. Ela viveu na ilha de Lesbos, na Grécia, 

e teria sido uma poetisa tão renomada que, dois séculos depois de sua morte, Platão a chamou 

de a ”décima musa”. Safo mantinha uma escola para moças nos arredores de Mitilene, onde 

estas aprendiam a arte da poesia e da música (Navarro-Swain, 2004). Porém, com a chegada do 

cristianismo e com o intuito de silenciar o amor entre mulheres (Lins, 2013), as obras de Safo 

foram supostamente queimadas, restando apenas cerca de 5% de toda sua produção. 

Em Roma (146 a. C. ao século III) práticas homossexuais também se tornaram 

populares, porém, de forma contrária ao que ocorriam com entre os gregos, tinham o caráter 

puramente dos prazeres físicos (Lins, 2013). A relação entre dois homens é evidenciada em 

vários momentos na história romana. Contudo, enquanto as práticas homossexuais masculinas 

eram vivenciadas em Roma, as femininas eram recriminadas. As relações afetivo-sexuais entre 

mulheres na Roma Antiga foram consideradas como monstruosas, ilegais, libertinas, anormais, 

inaceitáveis e vergonhosas. Mesmo assim, as práticas homossexuais entre mulheres podem ter 

feito parte desta sociedade desde esta época, tanto quanto a masculina, assim como apontam as 

observações depreciativas contra a relação entre mulheres escritas por autores do século III 

como Sêneca, Marcial e Juvenal (Lins, 2013).  

Os médicos da Roma Antiga consideravam o erotismo homossexual feminino como 

uma doença que se manifestava através de sintomas ativos e masculinizados (Lins, 2013). O 

pensamento médico da época alegava que o que levaria às mulheres a apresentarem 
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comportamentos masculinos seria uma condição física considerada anormal em que o clitóris 

teria um tamanho dilatado, de modo que tal característica o faria lembrar um pênis. Logo, os 

médicos da época passaram a crer que a mulher que possuía esta anatomia teria herdado 

atributos ativos do homem, pois os médicos passaram a concordar conjuntamente que o clitóris 

dilatado na verdade seria um pequeno pênis em desenvolvimento. Sendo assim, os médicos da 

época orientavam que fosse realizado o procedimento de clitoridectomia, onde ocorria a retirada 

do clitóris com a expectativa de fazer com que estas mulheres voltassem a apresentar atributos 

passivos considerados naturais em uma mulher (Lins, 2013). 

 A partir da Antiguidade Tardia (século III ao V) ocorreu a ascensão do cristianismo que, 

segundo Navarro-Swain (2004) criou e implantou, em torno das sexualidades, um clima de 

mistério e pecado, fazendo da reprodução o eixo no qual em torno passou a girar a vida social, 

material e espiritual, estruturada no modelo de família heterossexual e no casamento 

monogâmico. A origem da repressão ocidental advinda com o surgimento do cristianismo pode 

ser comprovada nos textos bíblicos. Segundo Lins (2003) proibições no Antigo Testamento se 

referem às práticas de incesto, à nudez, à homossexualidade e ao sexo durante o período de 

menstruação, de modo que as expressões da sexualidade vão sendo censuradas e limitadas cada 

vez mais ao objetivo único da procriação. Para Navarro-Swain (2004) é neste cenário que todas 

as práticas homossexuais passaram a ser vistas como a pior das perversões, chegando a serem 

consideradas como crimes de sodomia, tão graves quanto atentar contra lei, sendo passível até 

com pena de morte.  

 Com o surgimento da Idade Média (século V ao XV) a população da época acusava a 

relação entre mulheres de “prática de sodomia4", pois até então não existia uma palavra que 

definisse especificamente a relação entre elas. Não há registros mais detalhados sobre a 

                                                
4 Considerada como contatos libidinosos entre pessoas do mesmo sexo. 
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vivência da homossexualidade feminina na Idade Média, no entanto, um caso que se tornou 

conhecido entre os historiadores foi o de Joana D'Arc (1412-1431), que se vestia com roupas 

masculinas para poder lutar pela França à frente de uma tropa, tendo sido considerada por 

alguns como sodomita por costumar se deitar com jovens com o intuito de preservar-se virgem 

(Oliveira, 2005). O que se sabe dessa época é que assim como a homossexualidade masculina, 

as relações afetivo-sexuais entre mulheres eram proscritas, sendo essas consideradas práticas 

malignas e de blasfêmia contra a Igreja. 

 No Renascimento (século XVI ao XVII) também são poucos os registros históricos que 

abordam a questão da homossexualidade feminina, o mais conhecido data do início do século 

XVII e se refere ao suposto caso das religiosas Benedetta e Bartolomea (Brown, 1986). 

Benedetta Carlini foi uma freira que viveu em uma região próxima a Florença, teria passado a 

ter visões de cunho erótico relacionadas a sua companheira de convento Bartolomea Crivelli. 

Alguns inquéritos do catolicismo supõem que as duas mantiveram um relacionamento por 

muitos anos (Brown, 1986).  

 Durante a época do Iluminismo (segunda metade do século XVII ao século XVIII) a 

homossexualidade masculina foi considerada um comportamento proibido e contra a lei. Não 

existem registros sobre a forma como a homossexualidade feminina era tratada na época, no 

entanto, dados históricos apontam que as relações lésbicas se fizeram presentes entre alguns 

importantes personagens da época, como a Rainha Cristina da Suécia e sua suposta 

companheira, uma camareira chamada Ebba (Oliveira, 2005). Alguns relatos também apontam 

para possíveis vivências lésbicas de Maria Antonieta, na França do século XVIII.  

 Com a chegada do Romantismo (de 1800 a 1914) a homossexualidade foi oprimida pela 

ciência. Nessa época, a ciência buscava encontrar as possíveis causas para este comportamento, 

considerado um desvio (Lins, 2012). No entanto, de maneira curiosa, a sociedade de Boston, 

EUA, caracterizada por ser o berço da aristocracia americana, foi pioneira em relação à 
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consolidação dos relacionamentos entre mulheres (Lins, 2012). O costume de herdeiras 

solteiras manterem casamentos entre si, supostamente sem práticas sexuais, tornou-se tão 

comum que estas relações receberam o nome de “Casamento de Boston5”. Não há de fato 

registros de que tais arranjos envolvessem relações sexuais, embora estas parcerias 

estabelecessem um compromisso entre ambas (Rothblum & Brehony, 1993). 

 O final do século XIX e o início do século XX foram marcados pelo surgimento de 

estudos de natureza psiquiátrica e de medicina legal. Segundo Oliveira (2005), a ciência 

dedicava-se a elaborar padrões de normalidade e a descrever, com o objetivo de alcançar a cura, 

tudo o que não se adequava ao padrão socialmente aceito. Os estudos de Freud sobre a 

sexualidade feminina diziam que o comportamento homossexual entre às mulheres seria 

causado por dificuldades no processo de amadurecimento. Em uma visão falocêntrica, Freud 

dizia que a mulher, ao constatar que não possuía um pênis, estaria sujeita a três possibilidades: 

ou manter-se em abstinência sexual, ou optar por um objeto sexual homossexual ou, superar 

esta situação e chegar à plenitude sexual feminina: o orgasmo vaginal, obtido através da 

penetração do pênis (Oliveira, 2005).  

 Ao longo do século XX, a história das lésbicas parece se relacionar com a história do 

movimento feminista, marcado pelo início da participação de fato das mulheres na sociedade. 

Segundo Rodrigues (2011) transformações sociais, políticas e culturais que ocorreram em 

maior intensidade durante a década de 1980 tornou possível que grupos considerados fora das 

normas sociais, como os homossexuais, fossem ganhando um certo espaço na sociedade.  

Neste sentido, a ênfase na igualdade dos direitos das mulheres, iniciada na década de 

60 a partir da Segunda Onda6 do Feminismo, teve como enfoque a análise da família, da 

                                                
5 Para maiores detalhes sobre estas formas de arranjos domésticos indica-se a leitura da obra: Boston Marriages 
– Romantic but asexual relationships among contemporary lesbians, de Rothblum e Brehony (1993). 
6 Se refere a um período de intensa busca feminista por uma igualdade real, de oportunidades e não apenas por 
uma igualdade formal (Brega Filho; Alves, 2009). Teve início na segunda metade da década de 1960 e durou até 
o final dos anos 1980. Significou a retomada do movimento feminista iniciada por ativistas que no geral eram 
mulheres de classe média, educadas, principalmente, nas áreas das humanidades, da crítica literária e da psicanálise 
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sexualidade, da violência sexual e os direitos sobre o corpo. Segundo Pinto & Moritz (2009), 

no Brasil, a década de 1960 teve uma dinâmica diversa em relação ao resto do mundo. Em 

1964, veio a ditadura militar, um momento de repressão total da luta política legal, e foi nesse 

ambiente limitado que aconteceram as primeiras manifestações feministas no Brasil, já na 

década de 1970. As mulheres exiladas, principalmente em Paris, entravam em contato com o 

feminismo europeu e começavam a reunir-se. Com a redemocratização dos anos 1980, o 

feminismo no Brasil iniciou uma fase de efervescência na luta pelos direitos das mulheres 

(Pinto & Moritz, 2009).  

Contudo, embora os estudos feministas da época postulassem a dissociação entre 

exercício da sexualidade e a reprodução, na prática o sexo era um tema pouco discutido e 

considerado secundário quando comparado ao da reprodução e natalidade, o que de certo modo 

serviu para ancorar a naturalização da norma heterossexual em detrimento de uma 

“anormalidade” que seria a homossexualidade feminina. Segundo Barbosa e Koyama (2006) e 

Barbosa e Facchini (2009) esta situação estaria relacionada ao fato de que às lésbicas carregam 

consigo um agravante fruto da violação dos direitos da mulher ao longo dos séculos: a 

invisibilidade social. Esta invisibilidade é observada em diversos momentos da história onde 

praticamente a homossexualidade feminina deixa de existir de maneira arbitrária nos relatos de 

época, fato este que poderia refletir na forma como estas mulheres são percebidas na sociedade 

atual. 

 Neste sentido, considerando a importância de discutir a questão da invisibilidade social 

das lésbicas, a fim de melhor compreender a influência deste fator no cuidado com a saúde 

dessa população, o próximo tópico trata de algumas questões sobre a visibilidade social das 

lésbicas. 

                                                
(Pinto. 2010). As feministas encorajavam as demais mulheres a refletirem sobre diversos aspectos de suas vidas 
pessoais como estando profundamente relacionadas a estrutura de poder sexista. 
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1.2. A Invisibilidade Social das Lésbicas 
 

Segundo Molina (2011) a homossexualidade foi ao longo dos tempos e em meio a 

diferentes culturas, motivo de punição, de vergonha, segregação e violência contra todos os 

indivíduos que ousassem romper a barreira do que era considerado moralmente correto imposta 

pela heteronormatividade7. Historicamente, percebe-se que as relações afetivo-sexuais entre 

mulheres quase sempre foram um tabu e algumas vezes severamente condenadas ou postas na 

invisibilidade. As lésbicas têm sido socialmente ocultadas por uma história oficial que, na 

maioria das vezes, tenta negar ou apagar sua própria existência (Oliveira, 2013).  

Na tentativa de alçar visibilidade, se desenvolveu na década de 60, em Nova Iorque, o 

movimento lésbico a partir da junção de grupos de discussão entre lésbicas. No Brasil, segundo 

Calderaro (2011) a forma como o movimento de lésbicas surgiu não diferiu muito dos grupos 

internacionais, tendo em vista que o surgimento de grupos e associações nacionais de lésbicas 

deu-se a partir da necessidade da discussão de questões relacionadas às práticas e vivências 

dessas mulheres. Para Falquet (2004) este movimento, seja internacionalmente ou 

nacionalmente, se expandiu a partir de uma ligação ideológica e organizativa com outros dois 

movimentos muito fortes: o movimento feminista da "segunda onda", e o movimento gay. 

Contudo, o movimento de lésbicas, apesar de nascido no mesmo período em que o movimento 

gay no Brasil, permaneceu, até meados dos anos 1990, limitado a poucos grupos espalhados 

pelo país8. 

 No entanto, com o passar do tempo, parte do movimento lésbico foi se separando dos 

outros dois movimentos e se tornando autônomo. Essa quebra ocorreu em decorrência do fato 

de que alguns grupos lésbicos percebiam a existência de um possível distanciamento nas ações 

                                                
7 Heteronormatividade enquanto uma busca pela orientação heterossexual sendo considerada “normal” ou “dentro 
dos padrões”, através de discursos preconceituosos que descrevem a orientação homossexual e todas as outras 
formas de viver a sexualidade como desviantes e imorais.  
8 Entre alguns grupos brasileiros de lésbicas desta época destacam-se: a “Rede de Informações um Outro Olhar” 
(SP) e o “Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde” (SP). 



 31 

das ativistas feministas, bem como uma lacuna na abordagem feita acerca dos direitos das 

mulheres lésbicas dentro do movimento gay. Segundo os movimentos mais radicais, o próprio 

movimento feminista, que deveria representar todas as mulheres, e que manteve a liberdade 

sexual como um princípio fundamental de luta, apresentava-se articulado ao campo reprodutivo 

e a vivência heteronormativa (Soares, 2006).  

Diante disto, Soares e Sardenberg (2010) apontam que as vertentes radicais da 

militância lésbica passaram a questionar a reprodução do modelo heteronormativo dentro do 

movimento feminista, bem como a ocorrência de uma superioridade masculina dentro do 

movimento gay, da existência de misoginia9, bem como de um modelo patriarcal e falocêntrico, 

apontando para o fato de que a existência de diferenças de gênero, que foram socialmente 

construídas, perpassam também na discussão dos direitos e da visibilidade homossexual entre 

gays e lésbicas.  

Para Prado e Machado (2008), as normas heteronormativas podem não estar dispostas 

de forma explícita, apresentando-se de maneira sutil, onipresente e inflexível. Estas normas 

fazem parte do contexto social e se impõem por meio de um conjunto de disposições e práticas 

que buscam exercer o controle e regulação do corpo, sendo este controle denominado por 

Foucault de biopoder10 (1978). Neste sentido, Toledo (2010) considera que este controle se 

baseia no sistema sexo/gênero e na heteronormatividade, fazendo com que as lésbicas apenas 

sejam aceitas quando são invisibilizadas ou quando se apresentam compatíveis com esse 

sistema de poder.  

Esse sistema seria também responsável pela criação de estratégias de manutenção da 

ordem heterossexista e que implicam na existência de processos de exclusão. Dentro desses 

                                                
9 Comportamento de antipatia e aversão mórbida às mulheres. 
 
10 Conceito desenvolvido por Michel Foucault (1978) para apontar a existência de um poder de controle utilizado 
pela ênfase na proteção de vida, na regulação do corpo e na proteção de outras tecnologias. Trata-se de uma forma 
jurídica do poder soberano: o direito de um governante de confiscar as coisas, o tempo, os corpos, e em última 
instância a vida dos sujeitos. 
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processos de exclusão, Molina (2011) destaca que os mitos elaborados acerca da 

homossexualidade ao longo dos tempos, foram capazes de produzir noções normativas que 

estabelecem a heterossexualidade como uma sexualidade estável e natural, inviabilizando o 

sujeito homossexual viver de maneira plena seus direitos como cidadãos, levando-os a um 

isolamento social e emocional. 

Neste sentido, Piason (2008) salienta que não seria propriamente a sexualidade entre as 

lésbicas que choca ou incomoda, tendo em vista que as cenas de sexo ou eróticas entre mulheres 

estariam no imaginário da maioria dos homens, gerando muitas vezes excitação. Este fato 

ocorre devido, dentre outros fatores, às mulheres terem sido historicamente descritas e narradas 

a partir da representação, dos desejos e do imaginário masculino (Piason & Strey, 2011). No 

entanto, o que não é de fato aceito socialmente é a quebra da ordem patriarcal, ou seja, a perda 

do domínio masculino sobre o feminino que, supostamente, a figura da lésbica ocasionaria. 

Desse modo, denominar-se lésbica passou a ser visto como um afronte a norma e uma forma 

de agressão social. Assim, a maneira que a sociedade encontrou para afastar o que afronta a 

norma, foi silenciar e desconsiderar esta população, tendo como consequência a situação de 

invisibilidade das relações lésbicas (Navarro-Swain, 2004). 

Este quadro afeta não só a imagem que a sociedade constrói sobre as lésbicas, mas a 

própria imagem que estas mulheres constroem sobre si mesmas. Em uma pesquisa realizada 

por Oliveira (2005) junto a participantes lésbicas, foi identificado que, para grande parte das 

participantes, seria bastante complexo conviver sem o reconhecimento, a aceitação social e a 

proteção legal. Além disso, com o intuito de evitar embates, dificuldades, rejeições, aceitações 

parciais e o isolamento familiar, muitas delas preferem não assumir sua sexualidade, imergindo 

suas vivências dentro da situação de invisibilidade. Neste contexto, a invisibilidade social na 

qual essas mulheres são forçosamente inseridas, bem como a situação de marginalização que 

são atribuídas  às suas vivências afetivo-sexuais, poderiam vir a contribuir em uma maior 
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vulnerabilidade individual e consequentemente acarretar, dentre outros fatores, na dificuldade 

de atendimento as suas demandas por parte das políticas públicas, a exemplo das políticas de  

promoção da saúde, agindo assim como um reforçador para a situação de vulnerabilidade em 

todos os seus níveis (Portinari, 1989; Almeida, 2005).  

Para Calderaro (2011) as aproximações e tensões com os movimentos feministas e gays, 

bem como a eclosão da epidemia da Aids, instituíram um terreno favorável para as discussões 

públicas sobre práticas sexuais, vulnerabilidade e a inclusão desses temas no campo dos direitos 

humanos, tendo em vista a vulnerabilidade do corpo lésbico, e como esse fenômeno se construiu 

e vem atuando no imaginário médico-ginecológico, na sociedade e entre as próprias lésbicas 

(Almeida, 2005). Desse modo, o movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (LGBT)11, em especial o movimento lésbico, se apresenta justamente como sendo 

de “contracultura”, pois busca realizar uma denúncia sobre a opressão e o silêncio que limita a 

vida e o cuidado em saúde de inúmeras mulheres que amam mulheres (Piason, 2008).  

 

1.3. A In(visibilidade) das Lésbicas no Campo da Saúde 
 

A invisibilidade social que acompanha as lésbicas se reflete também no campo da 

prevenção e da promoção da saúde. A ausência de políticas adequadas e consistentes 

decorrentes da invisibilidade social poderia afetar a prática de profissionais e serviços de saúde 

que, frente à ausência de informações sobre essa população e de visões de mundo baseadas no 

                                                
11 Recentemente alguns autores internacionais passaram a incluir a sigla “LGBTTI” em seus estudos como intuito 
de abarcar as pessoas “intersex” (Termo criado pela Sociedade Intersexual Norte Americana (ISNA) comumente 
usado para designar uma variedade de condições em que uma pessoa nasce com uma anatomia reprodutiva ou 
sexual que não se encaixa na definição típica de sexo feminino ou masculino). No entanto, ainda não há um 
consenso internacional sobre a utilização desta nova nomenclatura pois para alguns grupos ativistas a situação do 
intersex estaria relacionada a uma questão biológica de modo que esta condição não envolveria necessariamente 
questões de orientação sexual ou identidade de gênero. No Brasil o termo ainda é pouco usado pois também carece 
de consenso tanto dos grupos ativistas quanto da medicina.   
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modelo heteronormativo e lesbofóbico12, disseminariam estereótipos socialmente criados e 

preconceituosos no atendimento a essas pacientes (Barbosa & Facchini, 2009). A própria 

formação e a prática médica no país, em sua maioria, ainda focam no cuidado a um “corpo 

biológico que não têm nenhuma inserção social, seja em relação à sexualidade ou a qualquer 

inscrição no social” (Vilella, 2014 p. 24).  

Diante da falta de preparo dos profissionais de saúde em lidar com a diversidade, 

estudos nacionais realizados com amostras de lésbicas (Coelho, 2001; Granado, 1998) 

apontaram que entre as lésbicas que buscam os serviços ginecológicos, cerca da metade ainda 

não revelou sua orientação sexual para os profissionais de saúde. Já entre aquelas que 

revelaram, mais da metade relatou perceber reações negativas/discriminatórias ou de surpresa 

por parte do profissional, o que as deixou incomodadas e com receio de retornar a buscar o 

serviço de saúde. A dúvida da revelação ou não da orientação sexual no momento da consulta 

ginecológica, associada ao despreparo dos profissionais de saúde em relação às práticas sexuais 

das lésbicas e, bem como, às suas necessidades de cuidado com a saúde, podem contribuir para 

que ocorra um distanciamento dessas mulheres nos serviços de saúde, o que poder ser um risco 

para o aumento da situação de vulnerabilidade ao HIV/Aids e outras DST’s (Almeida, 2009). 

Por outro lado, em uma pesquisa intitulada “As faces da homofobia no SUS”, realizada entre 

2008 e 2009, os profissionais de saúde apontaram que a temática da homossexualidade não é 

abordada durante as consultas por receio de que este tipo de questionamento seja interpretado 

como uma invasão à intimidade da paciente (Knauth, 2009; Meinerz, 2009). Para Coelho 

(2001), esta situação torna-se um problema, pois a medida em que os ginecologistas não 

                                                
12 A lesbofobia é caracterizada pela intolerância e o preconceito à orientação sexual de lésbicas – mulheres que se 
relacionam com mulheres – e manifesta uma forma de violência. Segundo Borillo (2009) diferente da homofobia 
geral, a lesbofobia consiste em uma especificidade que está inserida em outra: a lésbica é vítima de uma violência 
particular advinda de um duplo menosprezo, um de gênero, pelo fato de ser mulher, e outro por ser homossexual, 
de modo que as lésbicas acumulam discriminações contra o sexo e contra a sexualidade. Assim, defende-se a 
necessidade de que as representações de cada um dos sexos, bem como as especificidades que os acompanham, 
necessitem de uma terminologia própria que comporte esses aspectos.  
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questionam e desconhecem as práticas sexuais e especificidades das lésbicas ou, no caso da 

paciente revelar sua sexualidade, não saberem manejar a informação recebida, estariam 

ignorando as singularidades dessas mulheres.  

De fato, na maioria das pacientes lésbicas, existiria a dúvida sobre o custo-benefício de 

assumir sua orientação sexual para o profissional de saúde (Barbosa & Facchini, 2009). 

Geralmente se instala na paciente um sentimento de ansiedade em relação à forma como será 

acolhida pelo profissional de saúde, bem como a conduta posterior do profissional após a 

revelação. Situações de violações dos direitos humanos no cuidado a este grupo populacional, 

bem como as dificuldades destas mulheres em revelar sua orientação sexual aos profissionais 

de saúde, podem resultar numa menor procura pelos serviços de saúde e consequentemente um 

agravo no quadro da vulnerabilidade (Melo, 2010; Barbosa & Facchini, 2009; Lionço, 2008).  

Segundo orientações do Ministério da Saúde (Brasil, 2015) a inclusão da pergunta sobre 

a orientação sexual da paciente é a única forma de saber se uma mulher se identifica enquanto 

lésbica, bissexual ou simplesmente mantém relações sexuais com mulheres ou se um homem é 

gay, bissexual e/ou faz sexo com outro homem. Além disso, ao fazer essa pergunta, o 

profissional de saúde pode propiciar um novo canal de diálogo e uma abordagem que considere 

a especificidade das vivências de cada usuário. Contudo, é importante que não se siga um 

protocolo rígido, que obedeça apenas a obrigação profissional, pois quando o questionamento 

sobre a orientação sexual do paciente é feito desse modo, traz o resultado oposto ao esperado e 

induz a omissões ou respostas que não correspondem ao que é vivido. Este tipo de 

questionamento é importante para evitar que o profissional de saúde pressuponha a orientação 

sexual a partir da expressão de gênero de seus usuários. É importante também enfatizar que 

perguntar a orientação não elimina a necessidade de conhecer a identidade de gênero dos 

usuários, pois é a partir da construção de um diálogo franco, acolhedor e livre de preconceitos 

e estereótipos que se poderá́ permitir que os pacientes relatem como se auto-definem: como 
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mulher, como homem, como travesti, como transexual, como transhomem, como mulher trans, 

intersexo, intergênero ou qualquer outra ou em nenhuma categoria.    

Ao mesmo tempo, de acordo com Rodrigues (2011) a decisão pela revelação da 

homossexualidade e discussões sobre práticas sexuais no atendimento ginecológico devem ser 

reconhecidas como um direito da mulher, de modo que é fundamental o respeito com a paciente 

que opte em manter o silêncio em relação a este assunto, porém, o ocultamento e o silêncio 

deste fato contribuem com o aumento da invisibilidade e para que a premissa “da 

heterossexualidade compulsória permaneça intocada” (p. 205). 

No entanto, mesmo diante da existência das orientações de conduta para os 

profissionais, Barbosa e Facchini (2009) relatam que muitas lésbicas referem ter sido 

discriminadas e desmotivadas a buscarem os cuidados à saúde particularmente por apresentam 

algum aspecto de identificação de gênero que remeta a características consideradas socialmente 

como masculinas, como vestimenta, corte de cabelo e comportamentos (Melo, 2010). Sendo 

assim, considera-se a existência de dois tipos de exclusão nos serviços de saúde. O primeiro 

estaria relacionado àquelas mulheres com aspectos e comportamentos mais voltados para o 

gênero masculino, que em decorrência desta característica muitas vezes não são reconhecidas 

como sendo mulheres por alguns profissionais de saúde, tendo as especificidades de seu 

comportamento e da sua sexualidade como uma barreira entre elas e os serviços de saúde. O 

segundo estaria relacionado àquelas que apresentam aspectos femininos e não são identificadas 

inicialmente pelos profissionais como homossexuais e que, no momento em que a paciente 

decide por revelar sua orientação sexual, também não tem suas especificidades consideradas, 

sendo algumas até descreditadas pelos profissionais (Melo, 2010).  

A revelação da orientação sexual não irá ocasionar necessariamente o recebimento de 

informações pertinentes, tendo em vista que fatores como o despreparo profissional, os mitos 

sobre a vivência da sexualidade entre mulheres, preconceito e estigma, entre outros, podem 
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estar atuando como uma barreira entre o profissional e a usuária. Desse modo, tais situações 

favorecem negativamente para a construção da percepção de que suas demandas não são 

atendidas ou consideradas nos serviços ginecológicos de saúde, seja pelo preconceito ou pelo 

despreparo dos profissionais em saber lidar com a diversidade de gênero e orientação.   

Neste sentido, nos últimos anos, observa-se uma pressão exercida por grupos lésbicos 

organizados que buscam a elaboração de políticas públicas consistentes de saúde que possam 

contemplar suas necessidades. Nesta perspectiva, o Ministério da Saúde mantém uma promessa 

de enfoque em saúde destinado a realizar uma transformação social, cujas estratégias em saúde 

incluam a ação contra a discriminação e o preconceito, de modo que seja possível sua expansão 

para toda a sociedade (Moscheta, 2011). Com este intuito, o SUS (Sistema Único de Saúde), 

através da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (Brasil, 2007), deu um passo a frente na 

busca por um atendimento humanizado, ou seja, uma forma de atendimento que buscar 

valorizar e respeitar plenamente o paciente (Mezomo, 2001), “livre de preconceitos seja por 

discriminação de orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outro aspecto” (Carvalho, 

2013 p. 13). Em um dos parágrafos da carta existe uma menção clara sobre os direitos do 

usuário na rede de serviços de saúde: “ É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter 

atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em 

virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições 

econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência” (Brasil, 2011).  

Não obstante, segundo Carvalho (2013), para que um atendimento humanizado se 

concretize na prática torna-se necessário a criação de um espaço de confiança entre paciente e 

profissional de saúde para que determinados temas, como a sexualidade, possam ser 

investigados. No entanto, visto que as relações entre profissionais de saúde, em especial os 

médicos, e paciente ainda se constituem a partir de uma situação desigualdade (Carvalho, 
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2013), onde prevalece a verticalização do saber atrelada a falta de incentivo dos profissionais 

de saúde para que as lésbicas possam verbalizar sua orientação. 

A garantia ao respeito a essas mulheres e a sua orientação sexual são fundamentais tanto 

para a execução de práticas humanizadas por parte dos profissionais de saúde, quanto para o 

benefício das pacientes. Para os profissionais de saúde, a verbalização da orientação sexual 

poderia ser a base para um atendimento adequado, com ênfase nas especificidades das relações 

entre mulheres de modo a promover a equidade garantida pelo SUS. Para as pacientes, além de 

fomentar a visibilidade social das relações entre mulheres, essa legitimação poderia favorecer 

o desenvolvimento de ações estratégicas que atendam às suas necessidades no campo da saúde 

(Calderaro, 2011). Assim, os profissionais de saúde necessitam ouvir o que estas mulheres têm 

a dizer, compreendendo que poderão existir dificuldades no atendimento, pois podem emergir 

determinadas questões que não sejam de tão simples resposta, contudo, mudanças de olhares 

sobre este tema com o intuito e promover o enfrentamento do preconceito e dos estigmas sociais  

é o primeiro passo para a abertura, o respeito e o acolhimento humanizado destas mulheres nos 

serviços de saúde. 

 

1.4. Demandas e Especificidades em Saúde das Lésbicas  
 

A ênfase dada na década de 1980, a partir da epidemia do HIV, às práticas homossexuais 

masculinas, como o principal modo de transmissão do vírus HIV, instalou no meio médico-

ginecológico a crença de uma possível baixa vulnerabilidade feminina às DST’s, especialmente 

entre a população de mulheres que fazem sexo com mulheres (Almeida, 2009). Ainda que sendo 

confrontada posteriormente pelo processo de feminização da Aids13, esta crença reforçou a 

                                                
13 Refere-se ao aumento considerável de novos casos de infecção do HIV entre mulheres heterossexuais. Para 
maiores informações sugere-se a leitura do trabalho de tese intitulado “Vulnerabilidade e Construções de 
Enfrentamento da Soropositividade ao HIV por Mulheres Infectadas em Relacionamento Estável”, de autoria de 
Saldanha (2003). 
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situação de invisibilidade das mulheres, entre aquelas que mantinham práticas sexuais 

unicamente com homens, e, de forma mais acentuada, entre mulheres com práticas 

homoafetivas. Pesquisas internacionais iniciadas na mesma década (Hedblom & Hartman, 

1980; Robertson & Schachter, 1981) revelaram que, ainda que os casos comprovados de 

mulheres que adquiriam HIV em relações exclusivamente lésbicas sejam inferiores a 

transmissão nas relações homossexuais masculinas e heterossexuais,  há de fato necessidade de 

uma investigação mais consistente e apurada sobre as possibilidades de transmissão de HIV 

entre mulheres, pois essa probabilidade não pode ser desconsiderada ou considerada como 

inexistente. Estes estudos apontam também a importância de atentar para a possibilidade de 

transmissão de outras DST’s que não apenas o HIV (Bauer & Welles, 2001). 

Recentemente, no ano de 2014, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos 

Estados Unidos (CDC/USA), publicou um importante relatório notificando um caso 

possivelmente comprovado de transmissão de HIV provavelmente ocorrido pelo contato sexual 

entre duas mulheres. O caso foi investigado durante dois anos onde testes de laboratório 

confirmaram que uma das mulheres com diagnóstico recente de infecção pelo HIV tinha um 

vírus estruturalmente quase idêntico ao de sua parceira com a qual mantinha um relacionamento 

monogâmico há seis meses, e que já havia sido previamente diagnosticada com o HIV e deixado 

de buscar o tratamento antirretroviral desde 2010 (Shirley et al, 2014). O fato do vírus em ambas 

as mulheres possuírem estruturas filogenéticas quase idênticas serviu como indicativo de que 

estas poderiam compartilhar um tipo de vírus muito semelhante, o que demonstrou com 

precisão de mais 90% a possibilidade de ter ocorrido transmissão. 

Segundo dados do CDC (Shirley et al, 2014) este seria o primeiro caso que pode ser 

comprovado de transmissão de HIV entre mulheres. Embora que a entidade tenha conhecimento 

de alguns outros possíveis casos, como o que envolveu uma mulher diagnosticada com HIV 

nas Filipinas, que contou ter tido contato sexual exclusivamente com mulheres, contudo não foi 
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possível a existência de confirmação da fonte de transmissão (Monzon & Capellan, 1987). 

Outro possível caso de transmissão do HIV entre mulheres foi relatado por uma mulher de 20 

anos, sem outros comportamentos de risco além do sexo desprotegido, que disse ter mantido 

um relacionamento afetivo-sexual por dois anos com outra mulher que era soropositiva sem 

fazer uso de nenhuma barreira de proteção. A mulher, que até então não era reagente ao HIV, 

foi diagnosticada com HIV, e curiosamente ela e sua parceira apresentaram uma carga viral 

com mutações de resistência a medicamentos idênticos, contudo o caso também não pode ser 

confirmado pelo CDC devido a não realização de testes mais precisos de ligação filogenética 

(Kwakwa & Ghobrial, 2003). 

No Brasil, até o presente, os estudos sobre o perfil da epidemia de HIV entre as mulheres 

deixam a desejar pela ausência de registro da informação sobre orientação sexual dessas 

mulheres (Melo, 2010) e não há um consenso no meio científico acerca da importância da 

transmissão da doença por via sexual entre elas (Pinto, 2004; Facchini & Barbosa, 2009), o que 

evidencia também a invisibilidade das lésbicas no setor médico-científico.  Porém, mesmo com 

a baixa notificação de casos comprovados de HIV, os profissionais de saúde não devem assumir 

que mulheres que fazem sexo com mulheres têm automaticamente baixo risco de adquirir 

quaisquer DST (Pinto, 2004). A ideia da baixa vulnerabilidade feminina pode ser considerada 

um agravante, pois, de acordo com Facchini (2008), esse dado pode reforçar a crença de 

invulnerabilidade às DST’s e consequentemente criar o mito da não necessidade de prevenção 

nas relações sexuais entre lésbicas. 

Em um estudo brasileiro sobre a prevalência de DST’s e práticas de risco entre mulheres 

que fazem sexo com mulheres (Pinto, 2004) foi demonstrada a existência de algumas práticas 

de risco nas relações afetivo-sexuais, tais como: múltiplas parcerias, troca de sexo por bens ou 

dinheiro, uso inconsistente de preservativos nas relações sexuais com homens, sexo com 

parceira menstruada, compartilhamento de acessórios sexuais sem troca de preservativos ou 
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higienização e uso de psicoativos. É importante salientar que estudos dessa natureza não 

objetivam unicamente comparar ou identificar uma maior ou menor ocorrência de DST’s entre 

lésbicas, mas também apontar para o fato de que a associação de diversas práticas de risco, 

como o não uso de métodos de prevenção e a baixa procura por serviços de saúde, podem atuar 

como agravantes para a situação de vulnerabilidade à saúde (Lima, 2011). 

Neste contexto, destaca-se a existência de evidências científicas da possibilidade da 

transmissão do papilomavírus humano (HPV) nas relações desprotegidas entre mulheres, em 

decorrência de lesões intra-epiteliais na região vaginal (Marrazzo, 2000). Em um estudo 

internacional acerca da incidência de doenças sexualmente transmissíveis entre mulheres, 

realizado no ano 2000 em Sydney, na Austrália, que contou com a participação de 1.432 

mulheres, sendo 283 autodeclaradas lésbicas, foi identificado incidência de casos de 

papilomavírus humano (HPV), vaginose bacteriana, e hepatite B entre as mulheres que nunca 

se relacionaram como homens (Fethers, Marks, Mindel & Estcourt, 2000). No Brasil, um estudo 

realizado por Pinto (2004) identificou as seguintes taxas de prevalência de DST’s entre lésbicas 

através da realização de exames clínico-ginecológico e de laboratório: vaginose bacteriana 

(33,8%), candidíase (25,6%), hepatite B (7%), infecção por HPV (6,3%) tricomoníase (3,8%), 

hepatite C (2,1%). O estudo realizado por Pinto (2004) ainda destacou que o sexo desprotegido 

entre lésbicas seria um relevante fator de vulnerabilidade às DTS’s, pois nas práticas sexuais 

desprotegidas poderia ocorrer a troca de fluídos portadores das DST’s, principalmente na 

prática sexual com parceira menstruada ou compartilhamento de acessórios sexuais não 

higienizados ou sem trocas de preservativo. Os dados encontrados nesse estudo apontaram que 

44% das mulheres entrevistadas relataram praticarem sexo oral ou penetração com parceira 

menstruada e 45,5% não possui o hábito de trocar o preservativo em acessórios sexuais ao 

compartilhá-lo com a parceira. 
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Assim, o uso de meios de prevenção com o objetivo de evitar a transmissão das DTS’s 

nas práticas sexuais pode ser considerado uma estratégia eficaz de prevenção. Além disso, para 

Villela e Pinto (2010), outra importante forma de prevenção para todas as DST’s é o 

conhecimento sobre os sinais e sintomas delas, sendo necessárias ações mais específicas tanto 

sobre as formas de prevenção, como de diagnóstico e tratamento.  

Porém, em relação ao uso de meios de prevenção, uma constante queixa dos 

movimentos de mulheres lésbicas é a falta de métodos elaborados especificamente para o sexo 

seguro entre as lésbicas. De maneira diferente das ações destinadas aos homens gays e às 

travestis, as lésbicas encontram-se excluídas das campanhas de enfrentamento às DST’s/Aids. 

Segundo Gaudad (2013, p. 49) “as campanhas do Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais 

possuem o vício falocêntrico por excluir as mulheres lésbicas das políticas públicas de saúde e 

inseri-las à margem das vulnerabilidades sociais”. A autora ainda reforça que em um 

levantamento realizado nas produções audiovisuais do Ministério da Saúde, entre 2008 e 2012, 

nenhuma das campanhas educativas sobre a prevenção às DST’s e Aids foram voltadas para o 

público de mulheres lésbicas, sendo estas nem ao menos citadas. Desse modo, identifica-se 

também a invisibilidade das mulheres lésbicas nas estratégias de enfrentamento destas doenças 

nas campanhas do Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais. 

Este quadro implica no fato de que o pouco conhecimento existente sobre a prevenção 

às DST’s nas práticas sexuais entre mulheres fique limitado aos grupos ou ONG’s formados 

por ativistas do movimento de mulheres lésbicas, o que implicaria em uma dificuldade de 

ampliar a divulgação das informações para outras mulheres que não participem de tais grupos. 

Além disso, o conhecimento acerca dos meios de prevenção às DST’s entre lésbicas aponta 

para a necessidade de adaptação de outros métodos que possuem um apelo de uso para a prática 

do sexo heterossexual (como o preservativo masculino e feminino) ou o uso de itens criados a 

princípio para serem utilizados com outras finalidades, como é o caso do plástico filme de PVC. 
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Embora o Ministério da Saúde (Brasil, 2015) em parceria com ONG’s (Martinho, 2008) 

considere importante a utilização de barreiras preventivas nas práticas sexuais entre mulheres, 

a maioria destas barreiras se constituem de fato de adaptações, como a realizada como o 

preservativo masculino sem lubrificação (cortado pela metade para ser colocado na língua 

durante a prática do sexo oral, ou usado para penetração de acessórios sexuais), o filme plástico 

de PVC (para ser colocado sobre a vagina ou ânus também para a prática do sexo oral) ou a 

luva de látex (para a penetração vaginal ou anal com os dedos).  

O preservativo feminino, desenvolvido como alternativa ao uso do preservativo 

masculino nas relações heterossexuais, também é sugerido pelo Ministério da Saúde como um 

meio possível de prevenção no sexo lésbico, no entanto, a maneira como este insumo de 

prevenção foi concebido e vem sendo tratado no país o tornou um produto com utilização 

focada nas relações sexuais heterossexuais. Segundo Kalckmann (2013), no Brasil, o 

preservativo feminino iniciou sua comercialização por volta de 2000, porém em seu processo 

de divulgação não ocorreram campanhas maciças de marketing, de modo que até o momento 

são desconhecidos estudos que comprovem sua eficácia na proteção às DST`s entre mulheres, 

fato que associado a ausência de informações sobre a forma correta de seu uso nas relações 

entre mulheres, torna-se um agravante que pode dificultar no processo do cuidado às DST’s. 

Essa situação também indica o desinteresse por parte das empresas que produzem esse tipo de 

produto no desenvolvimento de métodos, estudos e novas tecnologias eficazes e direcionados 

a prática sexual entre mulheres.  

 Para algumas mulheres, os meios de proteção até então existentes além de adaptações 

pouco eficazes, seriam desconfortáveis e um empecilho à intimidade (Meinerz, 2005). Segundo 

Melo (2010, p. 44) um possível motivo para a quase inexistência de insumos de proteção 

voltados especificamente para às práticas sexuais entre lésbicas seria o fato de que os insumos 

atualmente existentes foram elaborados a partir de “modelos de sexualidade heterocentrados”, 



 44 

fazendo com que existisse um maior investimento nos insumos pensados na prevenção de 

gravidez indesejada e de DST’s na população heterossexual.  

Esses são elementos importantes no atual contexto de demandas e necessidades no 

campo da saúde para lésbicas. Desse modo, destaca-se a importância do papel desempenhado 

pelo movimento de lésbicas na busca da afirmação da identidade política e da visibilidade 

pública destas mulheres no campo da saúde. Contudo, é necessário o reconhecimento da 

urgência na elaboração de políticas amplas, consistentes e eficazes para o enfrentamento das 

dificuldades e demandas desta população, de modo que se possa desconstruir a situação de 

invisibilidade institucional e de subordinação a modelos heteronormativos arraigados na 

sociedade (Valadão & Gomes, 2011). 

1.5. Políticas em Saúde para Lésbicas  
 

A homossexualidade feminina é um tema recente na agenda política brasileira. De 

maneira geral pode-se afirmar que as ações voltadas à promoção da saúde de lésbicas, bem 

como de mulheres bissexuais, ainda são bastante recentes, limitadas e geralmente realizados 

em pequenos grupos, como ONG’s ou em alguns espaços acadêmicos. Um retrato expressivo 

desta situação é o fato de que o movimento de lésbicas permaneceu, até meados dos anos 1990, 

contido em poucos grupos dissipados pelo país, mesmo diante do fato de que a temática da 

sexualidade feminina tenha sido despontada anteriormente sob uma perspectiva de gênero e da 

gestação, elaborada dentro do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 

ainda na década de 1980 (Rufino, 2014). Contudo, nesta época, o enfoque foi dado 

principalmente à saúde reprodutiva feminina, de modo que as ações de saúde da época 

enfatizavam as práticas contraceptivas, de planejamento familiar e o acompanhamento pré-

natal das mulheres grávidas. Como consequência, foi conferida pouca relevância às questões 
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relacionadas à saúde sexual feminina e às diversas formas possíveis de viver a sexualidade 

(Rufino, 2014). 

 Ao mesmo tempo, a grande preocupação atribuída às relações entre homens gays em 

decorrência da associação com a explosão dos casos de HIV, contribuiu para que as políticas e 

estudos se direcionassem para as práticas homossexuais masculinas, tendo como consequência 

direta a estigmatização desta população e indiretamente uma crescente invisibilidade das 

lésbicas e mulheres bissexuais dentro das políticas públicas de saúde. Desse modo, em 

decorrência da comunidade de homens gays ter sido o grupo que inicialmente foi mais afetado 

pelo vírus, políticas de ativismo ganharam visibilidade, com a criação de grupos, comitês e 

ONGs que se mobilizaram sobre questões relacionadas à prevenção entre homens (Paula & 

Lago, 2012). 

Assim, a epidemia obrigou a sociedade a discutir a temática da sexualidade (Molina, 

2011). No entanto, para Melo (2010, p. 37) “a modificação no perfil da epidemia da Aids, com 

o aumento da incidência entre mulheres no início da década de 1990, contribuiu para instalar 

entre as ativistas a preocupação com a sua possibilidade de transmissão no sexo entre 

mulheres”. Essa preocupação foi ampliada e passou a ser dirigida para o cuidado com a 

possibilidade de transmissão de outras DST’s, “uma vez que ainda não havia comprovação da 

transmissão de HIV no sexo entre mulheres” (Melo, 2010, p. 37). Dessa maneira, a autora 

acredita que a elaboração de políticas públicas voltadas para saúde das lésbicas possivelmente 

foram menos impulsionadas pela “descoberta de doenças prevalentes ou de um particular risco 

de adoecimento” (p. 37), e mais pela “articulação político-estratégica junto ao movimento 

homossexual masculino nas ações de prevenção à Aids” (p. 38), de modo que este fato 

favoreceu a aproximação do movimento LGBT com o Ministério da Saúde com o intuito de 

alçar financiamentos de atividades que pudesse também promover o cuidado especifico para  a 

saúde sexual das lésbicas.  
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Neste sentido, no ano de 1994, uma publicação do Coletivo de Feministas Lésbicas 

(CFL) apontou para o fato de que em relação à Aids e ao HIV existia uma total ausência de 

programas voltados para educação e prevenção adequada às DTS’s em lésbicas. Segundo 

Almeida (2009) alguns poucos projetos e investidas com o intuito de promover este tipo de 

conhecimento entre as lésbicas adveio de pela ação de grupos locais em parceria com grupos 

internacionais. Um exemplo seria o do Grupo Lésbico da Bahia (GLB) que manteve 

interlocução a partir de 1995 com grupos internacionais de mulheres lésbicas, de modo que foi 

esse aspecto que permitiu a ida de militantes brasileiras para o exterior onde foi possível a 

assimilação de novas ideias e manejos para a prevenção. Assim, segundo Almeida (2009 p. 

308) “o conhecimento técnico, bem como os primeiros materiais destinados à prevenção foram 

obtidos, portanto, através de militantes vindas do exterior”. 

Na mesma época, o grupo “Rede de Informações um Outro Olhar”, em parceria com o 

Ministério da Saúde lançou o projeto “Mulheres & Mulheres: prazer sem medo ” com o intuito 

de enfocar na prevenção às DST’s e Aids nas relações entre mulheres. Neste projeto foram 

elaboradas cartilhas, folhetos e cartazes com o intuito de orientar às lésbicas, bissexuais e 

mulheres que fazem sexo com mulheres na prática sexual segura. Segundo Almeida (2009) este 

grupo se destaca no processo de abordagem desta nova temática de atuação das ONG’s e na 

definição de um modelo de intervenção sobre a questão que, posteriormente, foi replicado por 

algumas organizações. Como parte deste modelo de intervenção/prevenção, foram realizadas 

as primeiras oficinas com grupos brasileiros focadas na prevenção da infecção por DST’s, HIV 

e Aids entre mulheres. Ainda nesse projeto foram lançadas cinco edições da cartilha Prazer Sem 

Medo - Informações para Mulheres que Transam com Mulheres (1995, 1996, 2000, 2006 e 
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2008)14, um material com orientações voltadas para a prevenção no sexo entre mulheres, sendo 

duas edições distribuídas durante as paradas do orgulho LGBT de São Paulo.  

 Ainda em 1995, em Curitiba, foi criada a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 

Transgêneros (ABGLT), ocasionando um marco na organização e fortalecimento destes 

segmentos, favorecendo o crescimento da quantidade de grupos e redes que reivindicam a 

igualdade período este, segundo Rufino (2014), bastante relevante para a promoção da saúde 

sexual feminina. Ressalta-se a articulação entre grupos de mulheres lésbicas e o SUS, iniciado 

no ano de 1996, a partir da realização do Primeiro Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE) 

ocorrido na cidade do Rio de Janeiro. O SENALE vem se configurando como um espaço 

político pedagógico nacional construído por lésbicas e mulheres bissexuais brasileiras que têm 

como finalidade promover discussões, reflexões e propor ações construídas coletivamente que 

possam intervir em políticas públicas em busca da liberdade de expressão das sexualidades e 

pelo respeito à diversidade de orientação e gênero (Senale, 2014).  

No ano de 2002 foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), 

que propiciou o lançamento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), um 

documento que aborda algumas demandas e necessidades gerais de cuidado para todas às 

mulheres (Ministério da Saúde, 2004; Barbosa & Facchini, 2006). Entre estas demandas 

destacam-se: a promoção da melhoria da saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia 

de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, 

prevenção, assistência e recuperação da saúde, em todo território brasileiro; a garantia dos 

direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres; a redução da morbidade e mortalidade 

feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos 

                                                
14 Atualmente a última edição datada do ano de 2008 da cartilha “Prazer Sem Medo - Informações para Mulheres 
que Transam com Mulheres” encontra-se disponível online no site 
http://www.umoutroolhar.com.br/2015/08/cartilha-prazer-sem-medo-saude-e.html 
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diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie; a ampliação, 

qualificação e humanização da atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde. 

No ano de 2004, com a participação da sociedade civil, o governo instituiu o “Brasil 

sem Homofobia – Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e de 

Promoção da Cidadania Homossexual” (Ministério da Saúde, 2004), que foi elaborado pela 

Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH). Esse programa foi criado com o intuito de 

assegurar políticas, programas e ações contra a discriminação e que promovessem equidade de 

acesso a ações qualificadas aos serviços públicos. Neste mesmo ano, também foi lançado pelo 

governo federal um documento intitulado de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher: princípios e diretrizes, onde foi reconhecida a necessidade de atenção, no atendimento 

à saúde, às especificidades de diferenciados segmentos de mulheres, como indígenas, negras e 

lésbicas (Ministério da Saúde, 2004). 

No ano de 2006 foi realizado um dos poucos levantamentos sobre esta temática que deu 

origem a um importante documento sobre a saúde das mulheres lésbicas, realizado a pedido da 

Rede Feminista de Saúde15 e elaborado por Regina Facchini e Regina Maria Barbosa, intitulado 

“Dossiê Saúde das Mulheres Lésbicas: Promoção da Equidade e da Integralidade”. A 

importância deste documento está no fato de ter sido o pioneiro a permitir o delineamento dos 

perfis das necessidades e das dificuldades que mulheres as lésbicas enfrentam nos serviços de 

saúde no país.  

Posteriormente, em 2008, a Secretaria Especial de Direitos Humanos realizou a I 

Conferência Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, onde o 

Ministério da Saúde submeteu ao debate os princípios da Política LGBT. Foi então realizada 

uma consulta pública, à qual essa Política foi submetida, com o propósito de ampliar a 

                                                
15 A Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos - Rede Feminista de Saúde - foi 
criada em agosto de 1991, a partir da iniciativa de mulheres e organizações feministas de todo país que atuam no 
campo da saúde da mulher. Consiste em uma articulação política do movimento de mulheres brasileiro em torno 
de questões que envolvem a saúde da mulher, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. 
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legitimidade da participação social na sua elaboração. Aprovada pelo Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) no final de 2009, a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais foi instituída pela Portaria nº 2.836, de 1° de dezembro de 

2011. Assim, apenas no fim de 2011 o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde 

Integral de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) buscando promover uma reorientação das políticas de saúde com o objetivo de 

promover a saúde integral, humanizando e qualificando a atenção em todos os níveis. 

 Segundo o Ministério da Saúde (2010) esta política visa promover ações de saúde 

articuladas e integradas com outras áreas e práticas de saúde, além de outros setores do governo 

e da sociedade civil. Trata-se de um documento norteador e legitimador que busca abordar às 

necessidades e especificidades da população LGBT. As ações que esta política engloba são:  

• Ações de educação em saúde com gestores, trabalhadores de saúde, lideranças de 

movimentos e usuários LGBT no sentido do reconhecimento de seus direitos e mudança 

nas práticas de saúde; 

• Inserção da temática da saúde LGBT nos processos de educação permanente dos 

trabalhadores das equipes de Saúde da Família e do Sistema Penitenciário, em parceria 

com os centros de referência de combate à homofobia, lesbofobia e transfobia da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos; 

• Estratégias de articulação com outros grupos e organizações de promoção da equidade 

em saúde como intuito de operacionalizar atividades intersetoriais, como fóruns, 

debates, semanas e outras atividades; 

• Oficinas e rodas de discussão acerca da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde; 

• Incentivo e apoio à participação do movimento LGBT nos conselhos de saúde em todos 

os níveis de gestão do SUS; 
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• Acesso da população LGBT aos programas e processos de planejamento reprodutivo e 

de reprodução humana assistida; 

• Produção de informação e estratégias de comunicação a respeito do direito à saúde e 

contra a discriminação de LGBT nos serviços de saúde; 

• Os horários de atendimento devem ser conciliados com as possibilidades do serviço e 

as necessidades e condições da população.  

 

Dentro da Política Nacional de Saúde Integral de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais, o Ministério da Saúde lançou, na segunda metade do ano de 2015, uma 

campanha formada por diversas peças com o intuito de promover a distribuição de materiais 

específicos sobre cada grupo populacional que compõem a sigla LGBT. Desse modo, os 

primeiros materiais são referentes a população de mulheres lésbicas, bissexuais ou que fazem 

sexo com mulheres. Esta primeira peça foi intitulada: “Cuidar bem da saúde de todas. Faz bem 

para a Mulheres Lésbicas e Bissexuais. Faz bem para o Brasil” (Ministério da Saúde, 2015). As 

peças incluem cartazes para unidades de saúde do SUS, além de materiais informativos voltados 

para os profissionais de saúde e para movimentos sociais LGBT. A peça também pretende 

veicular, nas redes sociais, mensagens de sensibilização e informações sobre às necessidades 

de saúde da população lésbica e de mulheres bissexuais. 

No entanto, apesar da existência da Política Nacional de Saúde Integral de Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, bem como da discussão da temática em 

congressos, seminários e encontros, o que se pode constatar, a partir de relatos de ativistas e 

das próprias usuárias dos serviços de saúde, é que ainda existem dificuldades no tocante à 

efetividade desta política. Um estudo realizado por Mello, Perilo, Braz e Pedrosa (2011) com 

ativistas LGBT e gestores de saúde apontou que, para a maioria dos participantes, esta política 

não está plenamente estruturada segundo os princípios de universalidade, integralidade e 
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equidade garantidos pelo documento, bem como existiria uma limitação no alcance desse tipo 

de ação. Além disso, imposições preconceituosas advindas de posicionamentos de grupos 

religiosos conservadores também podem configurar como fortes impeditivos no processo de 

efetivação de tais políticas. 

Segundo Moraes e Esteves (2011) existiriam no Brasil dois diferentes panoramas em 

relação à situação da saúde da mulher lésbica e bissexual. Um deles foi construindo em meio 

as orientações do Ministério da Saúde, alicerçado nas mudanças epidemiológicas da Aids e 

outras DST’s. Já o outro foi moldado a partir das denúncias das lésbicas e bissexuais 

organizadas nos movimentos sociais de que o serviço público de saúde não se encontra 

preparado para lidar com as questões relacionadas as suas práticas sexuais. E de fato estudos 

voltados para a população de usuárias lésbicas apontam uma discrepância entre o que a política 

originalmente pretende fazer e o que efetivamente é feito. 

Neste contexto, Carvalho (2011) destaca que de fato o SUS e suas políticas de promoção 

a saúde parecem reconhecer a existência de vulnerabilidades e de necessidade de cuidado no 

âmbito da saúde sexual de mulheres com práticas afetivo-sexuais lésbicas, a exemplo da recente 

campanha anteriormente citada, contudo, a autora enfatiza a necessidade de que ocorra a 

problematização e o reconhecimento de que ações que visem à saúde integral desta população 

ainda são escassas, pouco consistentes e limitadas a poucas representantes desta população. 

Além disso, tendo em vista que campanhas com foco especifico na promoção da saúde de 

lésbicas, mulheres bissexuais e mulheres que fazem sexo com mulheres são recentes e ainda 

pouco divulgadas, torna-se fundamental o acompanhamento e o empenho por parte dos órgãos 

competentes para que ocorra uma análise constante sobre a forma como este tipo de campanha 

está sendo promovida, se está atingindo os objetivos iniciais, o público-alvo e, a curto e longo 

prazo, os resultados esperados. Assim, é fundamental a investigação acerca dos modos como 

as políticas e ações estão (ou não) se efetivando nos serviços de saúde. Acredita-se também ser 
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imprescindível que uma investigação acerca da efetivação e eficácia dessas ações seja realizada 

junto àquelas que são as principais responsáveis pela existência dessas ações: as usuárias dos 

serviços de saúde. 
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CAPÍTULO II ______________________________________________________________ 

2. PERSPECTIVA TEÓRICA 
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2.1. O Conceito de Vulnerabilidade 
 

O conceito de vulnerabilidade, tal como exposto, surgiu a partir de um modelo 

metodológico elaborado por Mann, Tarantola e Netter (1993) com o intuito de avaliar a 

vulnerabilidade à infecção ao HIV/Aids. Surge diante da ineficácia das ações até então 

desenvolvidas, onde o comportamento individual era tido como determinante final da 

vulnerabilidade à Aids, e da necessidade de uma “estrutura de análise que incorpora o 

comportamento individual, o âmbito coletivo e o social” (Ribeiro, 2010, p. 39). Posteriormente, 

Ayres e seus colaborados no Brasil, ampliaram o conceito, apontando para um modelo de 

vulnerabilidade que pode ser compreendido como um conjunto de aspectos individuais e 

grupais que se relacionam à maior suscetibilidade de indivíduos e comunidades a um 

adoecimento ou agravo e, de modo inseparável, menos disponibilidade de recursos para sua 

proteção (Ayres, Calazans, Salleti Filho & França Jr., 2006a; Ayres et al, 2006b;  Mann & 

Tarantola, 1996; Mann, Tarantola & Netter, 1992 como citado em Ayres, Paiva e França Jr. 

2012).  

No quadro da vulnerabilidade, segundo Ayres, Paiva e França Jr. (2012), assume-se que 

as mútuas interações entre agente, hospedeiro e meio não se limitam às condições do início do 

agravo, mas de fato determinam durante todo o curso do processo patogênico, inclusive os 

desfechos. Além disso, para os autores, no âmbito da vulnerabilidade, há uma busca por superar 

a externalidade das ações preventivas na análise do processo saúde-doença, além de considerar 

a não existência de um agente que não seja em si mesmo agressor de modo que qualquer agente 

só é percebido como agressor frente a especificações das características físicas, cognitivas, 

afetivas e comportamentais de seus hospedeiros. 

Partindo destes pressupostos, Ayres, Paiva e França Jr. (2012), fundamentados nas 

ideias de Mann, Tarantola e Netter (1993) apontaram maior visibilidade subjetiva e concisa às 

três dimensões da vulnerabilidade: a individual, a social e a programática (políticas, serviços, 
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ações de saúde). Segundo Ayres, Paiva e França Jr. (2012) tais dimensões são inter-relacionadas 

pelos atores sociais que de alguma forma estão implicados nesse processo, de modo que sua 

separação se dá apenas no nível didático. Assim, a sinergia das três inextricáveis dimensões de 

vulnerabilidade é a dinâmica que precisa ser considerada para tornar os conceitos de prevenção 

e de promoção da saúde mais realistas, programáticos e eticamente orientados. 

Nessa perspectiva, a dimensão individual toma como ponto de partida a concepção do 

indivíduo como um ser em relação (Ayres, Paiva & França Jr., 2012). Para estes autores, esta 

dimensão parte do princípio de que toda pessoa pode vir a experimentar determinado processo 

de adoecimento ou se proteger dele, o que envolve aspectos que vão desde sua constituição 

física ao modo de gerir o seu cotidiano. Assim, segundo Ayres, França Jr., Calazans e Saletti 

Filho (1999), esta dimensão engloba a cognição e o comportamento dos indivíduos, estando 

associada às informações sobre a doença, percepção de risco, valores e crenças. Refere-se então 

ao grau e à condição da informação que os indivíduos dispõem sobre os problemas de saúde, 

sua elaboração e aplicação na prática na forma de prevenção e práticas seguras (Ayres et al., 

2006; (Muñoz Sánchez & Bertolozzi, 2007).  

Acerca da vulnerabilidade na dimensão social, Ayres et al. (1999) avaliam as condições 

de inserção social dos indivíduos ou grupos sociais no processo produtivo e reprodutivo da 

sociedade, buscando avaliar a obtenção das informações, o acesso aos meios de comunicação, 

valorizando o impacto socioeconômico e as construções sociais que interferem na 

vulnerabilidade dos indivíduos. Sendo assim, são aspectos relevantes para analise destas 

dimensões, por exemplo, a situação socioeconômica dos indivíduos, as relações de gênero, os 

valores culturais e morais, e outros que possibilitem o acesso do indivíduo as condições capazes 

de reduzir sua vulnerabilidade (Muñoz Sánchez & Bertolozzi, 2007).   

Por fim, tem-se a vulnerabilidade na dimensão programática, decorrente de 

características da organização das políticas públicas e das respostas sociais aos problemas de 
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saúde da população, considerando a avaliação dos programas que objetivam combater essas 

doenças. Para Ayres, Paiva e França Jr., (2012) é nesta dimensão que se faz necessário saber 

como as políticas e instituições, especialmente aquelas de saúde, de educação, de bem-estar 

social, justiça e cultura, atuam como elementos que possam reduzir, reproduzir ou aumentar às 

condições de vulnerabilidade dos indivíduos em seus contextos, pois ela se estende ao acesso 

aos serviços de saúde, qualidade da atenção, e implantação e implementação de programas de 

várias naturezas, que propiciam à existência de contextos sociais favorecedores para adoção de 

medidas de proteção. Nesta dimensão quatro componentes de análise do processo saúde-

doença, baseados nos direitos humanos, contribuem para o estudo da vulnerabilidade: a 

disponibilidade dos serviços; a acessibilidade dos serviços; a quantidade dos serviços; e a 

aceitabilidade dos serviços.  

Além disso, de acordo com Ayres, Paiva e França Jr. (2012), o quadro da 

vulnerabilidade também pode ser considerado uma abordagem baseada em direitos humanos, 

ao compreender a história social focada na responsabilidade e nas ações do governo e dos 

programas públicos de saúde como parte integrante dos determinantes sociais e contextuais no 

processo saúde e doença. Logo, a aproximação entre Vulnerabilidades e Direitos Humanos 

ocorre como uma busca pela formação de uma totalidade compreensiva, onde o foco orientador 

das análises e ações passam a ser menos as identidades pessoais do que as relações sociais que 

estariam na base das situações de vulnerabilidade e de negligência ou violações dos direitos.  

Em relação aos cuidados de saúde das lésbicas, no momento em que o estigma e o 

preconceito se instalam na relação entre os profissionais da saúde e as pacientes, ocorreria uma 

violação dos direitos humanos, tendo em vista os prejuízos que esta violação acarretaria para a 

saúde e o bem-estar destas mulheres (Ávila, 2003). Neste sentido, Rodrigues (2011) destaca 

que a saúde sexual de lésbicas e bissexuais, na perspectiva dos direitos humanos, pode 

estabelecer reflexões quanto ao direito à liberdade da mulher, sujeito detentor de liberdade e 
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responsável por seu corpo, em ter o direito de escolha e decisão sobre suas preferências e 

práticas sexuais sem que com isso venha a sofrer nenhum tipo de preconceito, de modo que, 

como cidadãs, estas mulheres também possuem o direito de usufruir de cuidados e ações de 

saúde garantidas pelo Estado. 

 

2.2. Estigma, Preconceito e Vulnerabilidade 
  

Segundo Goffman (1988), historicamente a palavra “estigma” se refere a sinais 

corporais a partir dos quais os gregos procuravam evidenciar algo considerado extraordinário 

ou ruim sobre o status moral de quem os apresentava. Tais sinais eram feitos com cortes ou 

queimaduras provocadas pelo fogo, que na época indicavam que o portador era um escravo, um 

criminoso ou traidor, devendo esta pessoa ser evitada pela sociedade; especialmente em lugares 

públicos. Posteriormente, com a chegada do Cristianismo, dois significados foram atribuídos 

ao termo: o primeiro deles referia-se a sinais corporais divinos que tomavam a forma de chagas 

sobre a pele; o segundo, uma alusão, referia-se a estes sinais corporais como oriundos de 

distúrbios físicos. Atualmente, o termo é amplamente usado para representar algo desviante que 

pode colocar em risco a norma social.   

Para Goffman (1988) o estigma seria uma relação entre atributo e estereótipo, 

considerado depreciativo, não sendo em si honroso ou desonroso, mas que possui a função de 

estigmatizar alguém confirmando a normalidade de outrem. Goffman (1988) destaca três tipos 

diferentes de manifestação do estigma: 

Em primeiro lugar, há as abominações do corpo - as várias deformidades físicas. Em 

segundo, as culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, paixões 

tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo essas inferidas 

a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio mental, prisão, vicio, 
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alcoolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e comportamento 

político radical. Finalmente, há os estigmas tribais de raça, nação e religião, que podem 

ser transmitidos através de linhagem e contaminar por igual todos os membros de uma 

família (p. 7). 

Para Parker e Aggleton (2001) o estigma desempenha um papel central nas formas 

produção e reprodução de relações de superioridade e do controle dentro dos sistemas sociais. 

Assim, a estigmatização é legitimada pelas “estruturas de verdade” onde o estigma é utilizado 

estrategicamente para produzir e reproduzir desigualdades sociais. Isso acarretaria com que 

alguns grupos venham a ser desvalorizados e que outros se coloquem como superiores, gerando 

uma desigualdade social. Goffman argumentou que o indivíduo estigmatizado é como uma 

pessoa que possui “uma diferença indesejável” (Goffman, 1988). Logo, o estigma deprecia um 

indivíduo com o intuito de compará-lo a outro considerado possuidor de uma imagem aceita 

como padrão e dentro da normalidade. 

Os estigmatizados assumem uma posição de destaque na vida dos que se consideram 

“normais”, pois ao serem considerados desviantes da norma tornam-se importantes elementos 

comparativos para a manutenção das diferenças e da exclusão em um contexto social. Segundo 

Melo (1999), o estigma resulta em uma identidade social deteriorada, o que faria com que o 

sujeito perdesse a confiança em si, reforçando o próprio aspecto simbólico da exclusão. 

No caso de mulheres lésbicas, os processos de estigmatização estão presentes nas 

relações sociais estabelecidas com a família, a comunidade, a escola, os serviços de saúde, a 

segurança pública, os empregadores etc. (Toledo, 2008), o que evidenciaria a existência de 

quadros de vulnerabilidade social e programática. Tais processos, visam a criação de um padrão 

socialmente aceitável baseado em uma norma concebida em um sistema hegemônico e 

heteronormativo, considerado como único e correto, ao qual as lésbicas seriam os indivíduos 

desviantes. Este quadro não legitima as relações afetivo-sexuais entre mulheres, sendo essas 
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algumas vezes toleradas quando obedecem determinadas normas sociais: não contraponham à 

dominação masculina e/ou que satisfaçam as fantasias eróticas machistas costumeiramente 

presentes no imaginário de alguns homens que concebem as mulheres como seres “consumíveis 

tanto quanto possam ser satisfeitas as necessidades sexuais e emocionais do macho” (Rich, 

1996, p. 60). 

Segundo Toledo (2008) as lésbicas seriam duplamente alvo de estigmatização: 

primeiramente por serem mulheres, e por isso submetidas às normas impostas ao gênero 

feminino a partir de uma dinâmica de gênero historicamente construída; segundo, por sua 

orientação homossexual, considerada desviante do modelo heteronormativo. Assim, pode-se 

dizer que o preconceito por orientação sexual que recai sobre estas mulheres também estaria 

relacionado às relações de opressão do gênero existentes na sociedade. Logo, estas seriam 

colocadas em posição inferior por representarem uma ameaça a virilidade masculina, e não 

desempenharem o papel biológico e socialmente estabelecido da reprodução (Toledo, 2008).  

As lésbicas também seriam inferiorizadas por outras mulheres imersas no modelo social 

heterormativo. Estas considerariam as lésbicas como inferiores por não a reconhecerem como 

pertencentes ao gênero feminino, já que para algumas mulheres a função considerada inata da 

mulher seria a de reprodução da espécie, para que assim possa constituir família. 

Além do estigma social ao qual as lésbicas seriam vitimadas, soma-se a este quadro 

constantes manifestações de preconceito. O preconceito pode ser definido como atitudes hostis 

ou negativas contra um indivíduo, tendo como base o fato deste indivíduo fazer parte de um 

grupo socialmente desvalorizado, presumindo que objetivamente o indivíduo tem as qualidades 

atribuídas ao grupo (Allport, 1954). Embora nos últimos anos se perceba uma maior abertura 

para a aceitação social de pessoas homossexuais (Andersen & Fetner, 2008; Carneiro & 

Menezes, 2007; Costa, Pereira, Oliveira, & Nogueira, 2010), ainda existem preconceitos e 

ausência de informação acerca da homossexualidade, principalmente sobre os relacionamentos 
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entre mulheres (Nogueira & Oliveira, 2010). Sobre esta situação Castañeda (2007) destaca que 

embora o homossexual, torne-se progressivamente mais presente na sociedade, as lésbicas, 

contudo, ainda seriam personagens pouco conhecidas e invisibilizadas. Assim, considera-se que 

tais condições poderiam interferir no quadro de vulnerabilidade na saúde de lésbicas, atuando 

como um agravante para o acesso aos direitos em saúde.  
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CAPÍTULO III _____________________________________________________________ 

3. MÉTODO 
 
 



 62 

3.1. Delineamento  
 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, de caráter transversal, cujo design 

qualitativo permitiu uma verificação da incidência de elementos influenciadores nas situações 

de maior vulnerabilidade relacionadas às práticas afetivo-sexuais e no cuidado com a saúde 

sexual de mulheres que se autodefinem lésbicas. 

 

3.2. Participantes  
 

Para realização desse estudo contou-se com a participação de 18 (dezoito) mulheres que 

se autodefinem como lésbicas. Embora tenham participado mulheres que residem em diferentes 

cidades do Brasil, a maioria se concentrou na cidade de João Pessoa na Paraíba. A coleta partiu 

de uma participante matriz e seguiu a seleção de novas participantes pelo método de “bola de 

neve” (Baldin & Munhoz, 2011), no qual uma participante indicou outras e assim por diante. O 

número amostral foi definido pela técnica de saturação de conteúdos (Minayo, 2004). Para a 

participação foram adotados os seguintes critérios de exclusão: 

I) Recusa a participar do estudo; 

II) Participantes que não se identificarem unicamente enquanto lésbicas; 

II) Participantes que ainda não iniciaram a vida sexual; 

III) Participantes menores de 18 anos. 

 

3.3. Instrumentos 
  

Para a coleta dos dados foram utilizados um questionário sociodemográfico e 

entrevistas semiestruturadas. 
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3.3.1. Questionário Sociodemográfico 
 

Foi utilizado um questionário sociodemográfico (Apêndice II) com o intuito de 

caracterizar o perfil das participantes da pesquisa, contendo itens sobre idade, nível de 

escolaridade, renda, situação laboral, estado civil, orientação sexual, situação afetivo-sexual, 

tipo de relacionamento, modalidade de serviço de saúde que costuma utilizar e data da última 

consulta ginecológica.  

 

3.3.2. Entrevistas semiestruturadas  
 

Segundo Minayo (2004) a entrevista é considerada um meio para coleta de dados 

singular no campo das ciências sociais, pois oferece a possibilidade de dar voz ao entrevistado 

favorecendo com que sejam evidenciadas seu sistema de valores, normas e símbolos, bem como 

que seja possível a transmissão das representações de grupos determinados, em condições 

históricas, sociais e culturais. 

Neste sentido, foram realizadas entrevistas individuais, áudiogravadas e 

semiestruturadas que partiram de 14 (quatorze) perguntas norteadoras elaboradas previamente 

(Apêndice III) e que buscaram inicialmente verificar o conhecimento das participantes sobre às 

DTS’s, a dinâmica de suas relações afetivo-sexuais e questões relacionadas ao cuidado em 

saúde. As entrevistas permitiram a verificação e a discussão dos conteúdos evocados, visando 

o esclarecimento de aspectos menos visíveis dos conteúdos e o aprofundamento do tema da 

pesquisa, levando sempre em consideração a experiência relatada pelas participantes. 
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3.4. Procedimento de Coleta De Dados 
 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

da Universidade Federal da Paraíba – UFPB e emissão da certidão de aprovação foi iniciada a 

fase de coleta de dados. A primeira participante (matriz), foi contatada a partir de uma indicação 

a priori, onde a mesma foi previamente informada sobre a realização da pesquisa e seus 

objetivos. Em seguida, foi solicitada sua autorização para que seu contato telefônico fosse 

informado ao pesquisador. Após autorização da participante a mesma foi contatada pelo 

pesquisador onde este explicou com maiores detalhes os objetivos e procedimentos da pesquisa, 

solicitando sua participação. A partir desta participante, teve início o processo de indicação para 

as demais participantes que compõem o estudo, conforme exposto no item 3.2. Foi realizado 

um contato prévio via telefone com cada uma das participantes indicadas onde foi informado 

sobre o caráter científico, os objetivos e procedimentos do estudo e a forma como haviam sido 

indicadas a participar. Foi também esclarecido que a participação seria voluntária, da 

confiabilidade dos dados, do anonimato da participação e da possibilidade de interrupção a 

qualquer momento.  

As entrevistas foram realizadas no período de 10/2014 até 06/2015, ocorrendo em locais 

públicos (shoppings e praças) ou no local de residência das participantes, de acordo com a 

disponibilidade e escolha das mesmas. Algumas entrevistas também foram realizadas por via 

telefone, onde foram seguidos todos os procedimentos anteriormente relatados, diferenciando 

apenas no processo de entrega do termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice I). 

Nestes casos, o termo foi enviado por e-mail e solicitado que as participantes o imprimissem e 

assinassem para em seguida serem entregues posteriormente ao pesquisador. Nestas situações 

também foi solicitado que antes de ser iniciada a entrevista as participantes declarassem 

verbalmente que estavam cientes do procedimento que seria realizado, dos aspectos e dos riscos 

do estudo e que autorizavam sua participação, de modo que o consentimento também pudesse 
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ser audiogravado. Nas entrevistas realizadas pessoalmente, a leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido precedeu a aplicação dos instrumentos.  

As entrevistas tiveram duração aproximada de 20 minutos, foram audiogravadas para 

posterior transcrição de modo que nenhuma informação fosse perdida. Estas também foram 

realizadas apenas pelo pesquisador, nos locais anteriormente relatados, dando prioridade por 

locais tranquilos com o intuito de favorecer uma situação que facilitasse a dinâmica e fluidez 

da entrevista. No caso das entrevistas realizadas por telefone, estas também foram 

audiogravadas e realizadas no dia e horário determinados pelas participantes, sempre 

respeitando suas disponibilidades e individualidade.  

 

3.5. Procedimentos para Análise e Interpretação dos Dados 
 

Os dados oriundos do questionário sociodemográfico foram analisados por meio de 

estatísticas descritivas, a partir da elaboração de um banco de dados criado no Software PASW 

Statistics (SPSS) for Mac - versão 23. Foram utilizadas medidas de posição (Média; Mediana) 

e de variabilidade (Desvio-Padrão). 

Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados da seguinte forma: após a transcrição 

integral das entrevistas, estas foram sistematizados com base no destaque e identificação de 

categorias e possíveis subcategorias temáticas criadas a posteriori, a partir de sínteses 

sucessivas realizadas por meio do software MAXQDA 11 - Qualitative Data Analysis Software 

(Software de Análise de Dados Qualitativos) para Mac OSX. O MAXQDA consiste em um 

software de análise qualitativa de dados e métodos mistos desenvolvido na Alemanha (Berlim) 

pela Verbi GmbH tendo sua primeira versão lançada em 1989. Este software permite a 

realização de uma grande gama de análises, aceitando a importação de documentos de texto, 

tabelas, áudio, vídeo, imagens, mensagens eletrônicas originadas de redes sociais (twitter) e 
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entrevistas.  

Assim, através do software MAXQDA 11 foi realizada uma análise categorial temática, 

sendo esta uma técnica de pesquisa qualitativa amplamente utilizada (Hsieh & Shannon, 2005) 

e considerada apropriada quando o fenômeno observado é a comunicação e a mensagem de um 

texto escrito. Este tipo de análise considera a totalidade do texto, passando-o por um 

aprofundado julgamento no processo de classificação e quantificação dos dados, segundo a 

frequência de presença ou ausência de itens de sentido (Bardin, 1977).  

No processo de categorização temática alguns procedimentos e etapas são necessários 

com o intuito de classificar os relatos dos participantes, neste sentido, foram realizadas as 

seguintes etapas baseadas no modelo de análise categorial proposto originalmente por 

Figueiredo e Souza (1993) e adaptados ao MAXQDA 11: 

• As entrevistas, transcritas em sua totalidade, foram inseridas no software MAXQDA 11 

para que fosse possível iniciar o processo de análise; 

• Foram realizadas leituras em profundidade, para identificar aspectos preliminares; 

•  Foram selecionados trechos de conteúdos que correspondam às categorias emergentes, 

além de outros conteúdos considerados importantes, onde estes foram inseridos em um 

sistema de codificação do software; 

• Os trechos selecionados foram destacados no texto por meio de uma codificação por 

cores e agrupamentos realizada no software; 

• Os trechos selecionados foram agrupados e classificados em categorias, em função de 

conteúdos de um eixo temático específico; 

• Foram feitas observações marginais sobre os trechos, de modo a localizá-los na 

literatura e no contexto das entrevistas;  

• Foi elaborada a redação definitiva, baseada na análise de conteúdo. 
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Com intuito de preservar a identidade das participantes, em conformidade com o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, foram omitidos os nomes de todas as participantes do 

estudo, bem como não serão apresentadas as entrevistas na íntegra, de modo que serão 

apontados apenas fragmentos destas extraídos a partir do procedimento de análise categorial 

temática. 

 

3.6. Aspectos Éticos 
  

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, sob o número de 

protocolo: 0513/14, onde foi obtido o número de Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética (CAAE): 35669314.6.0000.5188, com o intuito de seguir todos os procedimentos éticos 

de acordo com a Resolução n° 466/2012 sobre pesquisas envolvendo seres humanos do 

Ministério da Saúde. As participantes foram esclarecidas acerca dos objetivos da pesquisa e de 

que a participação era voluntária e, portanto, não eram de forma alguma obrigadas a fornecer 

quaisquer informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo pesquisador. Estas 

também foram esclarecidas sobre a possibilidade de desistência de participação a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo, ou modificação na forma de tratamento pelo pesquisador. 

Assim, para cada uma das mulheres que aceitaram participar do estudo, foi entregue o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, contendo a descrição do estudo, seus objetivos, possíveis 

riscos e contribuições e foi solicitada a assinatura individual de cada uma delas. 
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CAPÍTULO IV _____________________________________________________________ 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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4.1.  Aspectos Sociodemográficos 
 

No processo de investigação que busca identificar os fatores que poderiam influenciar 

para a situação de vulnerabilidade nas relações afetivo-sexuais de lésbicas considera-se 

relevante a obtenção de dados que possam caracterizar alguns elementos sociodemográficos 

que ajudem na caracterização da amostra. Assim, no presente estudo, buscou-se obter o 

conhecimento das seguintes variáveis sociodemográficas das participantes: idade, nível de 

escolaridade, renda, situação laboral, orientação sexual, situação afetivo-sexual, tipo de 

relacionamento, modalidade de serviço de saúde que costuma utilizar e data da última consulta 

ginecológica.  

A idade das 18 participantes que fizeram parte desse estudo variou de 19 a 42 anos 

(M=26; DP=6,1). Em relação ao nível de escolaridade 44,4% afirmaram estarem cursando o 

ensino superior, e a maioria (50%) já o concluiu. No que se refere ao nível da renda das 

participantes, 33,3% possui renda de até três salários mínimos. 55,5% afirmou encontrar-se 

empregada. Observou-se que a idade com que as participantes tiveram sua primeira relação 

sexual com outra mulher variou entre 14 e 28 anos (M=17; DP=3,2). Sobre a situação afetivo-

sexual, a maioria (83,3%) afirmou estar, no momento da pesquisa, em um relacionamento 

afetivo-sexual com outra mulher. Quanto ao tempo médio do relacionamento atual ou mais 

recente, 44,4% afirmou estarem ou já terem estado em um relacionamento com duração maior 

que um ano. Em relação ao tipo de relacionamento, todas as participantes que estão em um 

relacionamento afetivo-sexual afirmaram que mantém um relacionamento monogâmico, ou 

seja, apenas com uma pessoa. Acerca das questões relacionadas à prevenção em saúde, a 

maioria (66,7%) afirmou fazer uso de serviços de saúde da rede privada, além disso, 50% 

respondeu que a última consulta ao serviço de ginecologia foi há aproximadamente um ano.  
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4.2. ENTREVISTAS 
 

4.2.1. Classes Temáticas e Categorias Enunciadas  
 

No processo de análise categorial temática, foram identificadas três classes temáticas, 

sendo estas compostas por suas respectivas categorias. (Tabela 1): 

Tabela 1 -  Classes Temáticas e Categorias das Entrevistas 

Classes Temáticas Categorias 

I.  CONHECIMENTO 

 

1. Vulnerabilidade às DST’s  

2.  Conhecimento sobre Meios de 
Prevenção 

 

II. PRÁTICAS E VIVÊNCIAS 

 

 
1. Uso de Meios de Prevenção 

2. Invisibilidade e Preconceito 
 

 

III.  SERVIÇOS DE SAÚDE  

1.  Busca por Atendimento Ginecológico 

2. Atendimento e Orientações Médicas 

3.  Revelação da Orientação Sexual 

 

I. CONHECIMENTO 

1. Vulnerabilidade às DST’s 

A categoria vulnerabilidade às DST’s demonstra o conhecimento das participantes 

sobre a possibilidade de transmissão de DST’s nas relações afetivo-sexuais entre mulheres, 

conforme apontam as falas a seguir: 
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“...é possível da gente contrair se a gente não tiver um certo cuidado e não conhecer, e 

mesmo conhecendo a gente ainda corre esse risco. [...] Por causa do contato direto entre 

as vulvas e por não fazer uso (se existir, porque desconheço) de algum meio para se 

prevenir. ”  [Participante 1; 27 anos] 

 

“Saúde tem que ser em primeiro lugar, apesar que no momento eu não estou cuidando 

da saúde, deixando ela de lado, mas assim eu sei que é em primeiro lugar, que a gente 

tem que se cuidar, principalmente em relação ao homossexual. Que é uma coisa assim, 

para pegar, para evitar doença, então é uma coisa que a gente tem que estar se cuidando 

mais. ” [Participante 5; 32 anos] 

 

“Apesar de ser relação de mulher com mulher as doenças são as mesmas e podem ser 

transmitidas do mesmo jeito. ” [Participante 8; 28 anos] 

 

A possibilidade de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis nas relações 

afetivo-sexuais entre mulheres se faz presente no relato das participantes 1, 2 e 8. Esta 

possibilidade já foi comprovada na literatura (Pinto, 2004; Marrazzo, 2004; Facchini, 2008; 

Rodrigues, 2011) onde são apontadas evidências médicas acerca da possibilidade de 

transmissão de DST’s nas relações desprotegidas entre mulheres. No entanto, em outro 

momento, as participantes apontam a ideia da existência de uma possível diferença entre o 

nível de vulnerabilidade entre os gêneros: 

	
	

“Inclusive acho que um grupo de risco grande são os grupos de mulheres que são 

bissexuais. Eu estive pensando muito nisso esses dias. Porque eu já tive relacionamentos 
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bi, com pessoas que eram bi ou que no processo eu descobri que eram bi e foi difícil 

para mim porque eu acho que esse é um grupo que está muito vulnerável e nos deixa 

muito vulnerável. ” [Participante 1; 27 anos] 

 

[...] eu acho o homem mais promiscuo e menos cuidadoso com a própria saúde. [...] eu 

acho que mulher tem mais aquela cultura de “- Pô, a gente vai no médico, a gente está 

se cuidando”. Eu acho que a gente tem uma consciência de meio que tentar não passar 

para a outra. Claro que tem suas exceções, mas de uma forma geral eu vejo assim. Eu 

acho no geral o homem promiscuo. [Participante 15; 26 anos] 

 

Ante ao exposto, é possível perceber a ideia de maior vulnerabilidade associada a 

presença masculina na relação, ficando subjacente nos discursos que o relacionamento apenas 

entre mulheres poderia ser um fator de proteção em decorrência da existência de uma crença de 

gênero socialmente construída em que as mulheres seriam naturalmente mais cuidadosas e 

responsáveis com sua saúde e, consequentemente, em suas relações, se comparadas aos 

homens, sendo estes considerados como descuidados, com comportamentos vulneráveis e 

assim com maior risco de transmitirem DST’s. Além disso, é possível perceber a presença de 

uma preocupação com o risco de transmissão que é considerado justamente quando a mulher é 

bissexual, de modo que a preocupação parece aumentar frente a esta situação, ou seja, quando 

de alguma maneira existe a presença masculina na relação, o que reforçaria a crença de que os 

homens apresentam mais comportamentos de risco e, de maneira subjacente no discurso, seriam 

os maiores responsáveis pela transmissão das DST’s. 

 Em um estudo realizado por Barbosa e Facchini (2009) também foi verificado, nos 

discursos das participantes, a ideia de que as doenças sexualmente transmissíveis, incluindo-se 

o HIV/Aids, estariam relacionadas aos homens, onde as respondentes acreditavam ser o 
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relacionamento sexual entre mulheres um fator de proteção. Já um estudo realizado pelo Grupo 

Arco-íris (Arco-íris, 2008) verificou que para 44% das mulheres entrevistadas não existiria 

risco de lésbicas contraírem DST’s nas relações com outras mulheres, e 54% afirmou que este 

risco também não existiria para o HIV.  

Embora os dois relatos não sejam um consenso entre todas as participantes, são bastante 

relevantes, pois apontam uma ideia que parece estar presente no imaginário de parte das lésbicas 

(e até de profissionais de saúde). O fato de acreditarem na existência de uma baixa ou 

inexistente vulnerabilidade às DST’s nas relações com outras mulheres em decorrência de não 

se relacionarem com homens, atribuindo ao homem um status de promiscuidade e infidelidade, 

configura-se um mito que produz e sustenta a falsa crença na imunidade do “corpo lésbico” 

(Almeida, 2005). Contudo, torna-se fundamental compreender que estes aspectos de 

vulnerabilidade individual são perpassados pela social, de modo que estas mulheres não podem 

ser responsabilizadas pelo surgimento ou manutenção deste mito.  

Estudos demonstram (Almeida, 2005; Molina, 2011; Oliveira, 2013) que, 

historicamente, com o surgimento da Aids, foi dada ênfase em vários setores, sendo o setor 

médico o principal deles, às relações homossexuais masculinas, deixando outras formas e 

possibilidades de transmissão, bem como de configurações de relacionamentos, quase que 

imunes à doença. O fato de a descoberta da Aids inicialmente ter sido associada, de maneira 

estigmatizante, a uma peste gay, se deu em decorrência das primeiras vítimas diagnosticadas 

serem homossexuais masculinos, embora atualmente este status tenha perdido sua validade ao 

se constatar a presença do vírus em pessoas com outras orientações sexuais (Paula & Lago, 

2012). Porém, por muitos anos, se sustentou no meio médico a falácia de que o corpo lésbico 

(Almeida, 2005) era imune ou com menor risco de adquirir doenças sexualmente 

transmissíveis, sendo este fato justificado não por comprovações clínicas, mas sim pela 

ausência de dados epidemiológicos nos mecanismos oficiais e a baixa quantidade notificações. 
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No entanto, alguns estudos epidemiológicos nacionais e internacionais (Pinto 2004; Rodrigues, 

2011; Shirley, 2014) apontam ser possível a transmissão de DST’s e HIV nas relações 

unicamente entre mulheres, de modo que mesmo diante da baixa quantidade de notificações ou 

de estudos mais amplos a possibilidade de transmissão é um fato real que não deve ser 

desconsiderado ou invisibilizado.  

Para além dos motivos relacionados a ausência de dados epidemiológicos, existiriam 

motivos de ordem social relacionados ao mito da baixa vulnerabilidade lésbica e que são 

sustentados por uma sociedade baseada no patriarcado, onde a sexualidade feminina foi por 

muitos anos moldada à sombra das liberdades masculinas. Como resultado, as manifestações 

da sexualidade entre mulheres foram inseridas em uma condição social que apenas atende aos 

anseios de uma sociedade em boa parte machista e lesbofóbica: a condição de invisibilidade.  

 

2.  Conhecimento sobre Meios de Prevenção 

A categoria conhecimento sobre meios de prevenção aponta para o conhecimento das 

participantes acerca da existência de insumos, métodos de uso e formas de prevenção às DST’s 

nas relações afetivo-sexuais entre mulheres.  

	
“Pode ser que existam, eu não conheço, então se existe e eu não conheço pode ser que 

exista uma dificuldade de divulgação. [...] eu já até participei de uma oficina de redução 

de danos não específica para homem ou mulher que mostraram o uso da camisinha na 

boca. Eu sinceramente não senti que vale experimentar, por isso não trouxe para mim. 

” [Participante 1; 27 anos] 

 

“Para lésbicas não tem.  Sinceramente eu acho que não existe. [...] realmente não existe, 

não tem como. Assim, até agora não lançaram, não fizeram nada, não mostraram, 
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ninguém apareceu explicando. Nem nada para dizer se existe algum método de 

prevenção. ” [Participante 7, 27 anos] 

 

“Porque homem ainda tem a camisinha, ainda tem aquele cuidado todo. Para mulher é 

mais complicado de explicar. Eu nem sei nem como te explicar.” [Participante 14, 40 

anos] 

 

Nos relatos das participantes 1, 7 e 14 evidencia-se a ausência de esclarecimentos sobre 

a possibilidade de existência de insumos preventivos às DST’s que possam ser utilizados nas 

relações entre mulheres. É recorrente na literatura (Meinerz, 2005; Almeida, 2009) a indicação 

sobre a falta de esclarecimento entre as lésbicas acerca da existência de métodos preventivos 

para evitar DST’s nas relações sexuais. Quando estas possuem algum conhecimento acerca de 

um ou mais métodos costumam tratá-los com estranheza e desconfiança, seja por não 

considerarem métodos adequados e específicos para as práticas sexuais entre mulheres ou por 

não sentirem interesse em utilizá-los por considerarem adaptações. Subjacentes aos relatos das 

participantes encontram-se a ausência de informações claras, a falta de discussões amplas nos 

setores de saúde sobre os possíveis métodos para prevenção, e a dúvida sobre a eficácia destes 

itens bem como seus meios corretos de utilização e formas de aquisição. 

 

“A única vez que eu tive contato com isso foi em um encontro de lésbicas que eu fui e 

é tudo gambiarra. Não tem nada para a gente, próprio para lésbicas. Eu conheço pouca 

coisa. Tipo, por camisinha no dedo, tirar o anel da camisinha e rasgar e botar na vagina 

da menina, a camisinha lingual, mas não serve para o resto da boca, o papel filme. Aí, 

falaram lá de uma camisinha de látex, uma camisinha de látex não, uma calcinha de 

látex para as relações de contato direto, só que falaram que só tem no SexShop só que 
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é R$30,00 e é uma coisa que ninguém tem acesso. Eu acho que ninguém usa, eu não 

conheço ninguém que já usou aquilo na minha vida. ” [Participante 2, 22 anos] 

 

“Camisinha feminina, mas nunca usei e parece ser supercomplicado. [ Sabe como faria 

para ser usada? ] Mais ou menos. Eu já peguei e é muito difícil e aí em um encontro de 

estudantes foi distribuído. Eu peguei assim, mas aí me disseram que é horrível, tem que 

ficar segurando, e aí na médica eu já tinha perguntado alguma coisa sobre esses 

métodos, aí ela falou, por exemplo, para o sexo oral pegar o papel filme, coisa horrorosa. 

” [Participante 4, 27 anos] 

 

 As participantes 2 e 4 relataram que o primeiro ou único contato que tiveram com os 

métodos preventivos para o sexo entre mulheres foram em encontros ou oficinas que abordaram 

esta temática, o que denota que a pouca divulgação sobre as formas possíveis de prevenção para 

o sexo lésbico pode se concentrar em meios acadêmicos restritos a um número limitado de 

mulheres. Além disso, é recorrente nos discursos que os supostos métodos existentes não seriam 

próprios, específicos ou pensados para a prevenção no sexo entre mulheres, tendo em vista que 

a maioria destes meios de prevenção seriam adaptações de métodos já existentes, como o 

preservativo masculino sem lubrificação, ou adaptações de itens que originalmente seriam 

utilizados com outras finalidades (plástico filme de PVC, luvas cirúrgicas, barreira de látex de 

uso odontológico). Estes são dois a aspectos relevantes e que podem influenciar diretamente na 

prevenção no sexo lésbico.  

No caso do preservativo masculino e feminino compreende-se que embora advertências 

sobre prevenção apontem que estes seriam opções eficazes de prevenção às DST’s (Brasil, 

2015) destaca-se que não há uma orientação direcionada, clara e objetiva sobre quais práticas e 
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parceiros o uso deste item é mais recomendado, não ficando evidente para as lésbicas se tais 

meios seriam realmente indicados para serem usados em suas relações com outras mulheres.  

Com a explosão dos casos de HIV, na década de 80, e a associação destes casos como o 

comportamento homossexual masculino, o uso do preservativo passou a ser indicado e 

disseminado como a principal e mais eficaz forma de estagnar o avanço do HIV e outras DST’s 

nas práticas sexuais entre homens. Em decorrência a esta ênfase atribuída a transmissão de 

doenças nas relações entre homens gays, nada foi dito sobre as barreiras para prevenção de 

DST’s nas relações entre mulheres. Com a mudança no perfil da epidemia do HIV/Aids as 

estratégias de prevenção passaram também a focar na busca pela diminuição da transmissão 

nas relações heterossexuais. Assim, com o posterior surgimento do preservativo feminino, as 

mulheres puderam ter autonomia quanto ao uso de uma barreira que além de servir como meio 

contraceptivo as prevenia das DST’s, no entanto, o apelo ao uso desse tipo de insumo de 

prevenção se delimitou ao grupo de mulheres heterossexuais ou que mantêm relações com 

homens, não sendo incorporado na agenda de prevenção das lésbicas.  

Embora ONG’s busquem orientar acerca da possibilidade e importância do uso de meios 

de prevenção e, mais atualmente, o Ministério da Saúde tenha buscado estimular a utilização 

deste itens na prevenção das DST’s entre lésbicas, percebe-se que a maioria dos métodos 

sugeridos são de fato adaptações. A exemplo da indicação para a utilização de luvas cirúrgicas 

no ato de penetração vaginal com os dedos, ou do plástico filme de PVC, que geralmente 

protege alimentos, como maneira de evitar o contato direto das mãos ou boca com a genitália 

da parceira durante a prática do sexo oral (Brasil, 2015). Além disso, no caso de relações onde 

seja praticado o tribadismo direto (esfregar as vulvas) Martinho (2008) destaca ser difícil 

manter uma barreira fixa entre os órgãos sexuais, apontando que o uso de calcinha de látex, 

vendida apenas em locais específicos e de difícil acesso, como sexshops, poderia servir como 

uma possível barreira, porém diminui consideravelmente à sensibilidade na relação.  
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Assim, torna-se fundamental a necessidade de existência de procedimentos laboratoriais 

e estudos que possam comprovar a eficácia da utilização de tais itens como barreiras de proteção 

às DST’s no sexo entre mulheres, bem como a identificação de quais itens são na prática mais 

eficazes no objetivo final de prevenir.  

 

“Como é que vai se prevenir? Quando a gente fala em prevenir nós mulheres falam em 

colocar papel filme, só que muitas não têm paciência e não fazem isso porque não tem 

graça. Onde que está a graça de colocar um papel filme? Mas que pega doença, pega 

sim. Tem que se proteger. [...] Porque com mulher é aquela coisa, com mulher é mais 

complicado. Com homem já seria mais fácil. ”  [Participante 5, 32 anos] 

 

“Tem aquele método de camisinha de língua, mas eu não acredito naquilo não. [ Mas 

por que você não acredita? ] Porque eu acho uma coisa sem lógica. Tipo assim, como 

tem homem que não gosta de transar com camisinha, não é? Tem que se transar com 

camisinha e tal para se prevenir, mas assim, para mulher, na hora daquele ato, parar e 

colocar uma camisinha na língua eu acho meio estranho. ” [Participante 14, 40 anos]  

 

“Assim, para falar a verdade, de mulher com mulher não conheço quase nada. Porque 

assim, homem com mulher a gente sabe, camisinha, pílula, todas essas coisas, só que de 

mulher com mulher... Eu já ouvi falar que existe camisinha de língua, só que eu nunca 

vi e nem tudo é transmitido só pelo sexo oral. Também tem o contato. Mas eu nunca vi 

essa camisinha. Tem também a camisinha feminina, acho que para introduzir o dedo, 

mas fica muito difícil e é muito estranho, eu não usaria e não conheço outras meninas 

que usem porque é como colocar uma sacola na vagina. ” [Participante 17, 25 anos] 
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Outro ponto presente na fala das participantes evidencia a necessidade de enfoque na 

relação entre o uso dos meios de prevenção existentes e a sua implicação na erotização do 

momento do ato sexual. Neste sentido, a partir das falas das participantes, percebe-se que a 

utilização de meios de prevenção existentes poderia causar certo estranhamento e parecer 

desinteressante para a prática sexual.  Esse dado também está presente em um estudo 

internacional realizado por Matebeni et al, (2009) que ocorreu em Johannesburg, onde por meio 

de questionários e discussões com um grupo de lésbicas os autores identificaram que muitas 

lésbicas mencionaram que as técnicas disponíveis para o sexo seguro com outras mulheres não 

seriam atrativas e que na verdade estragariam a erotização do momento.  

Logo, nas falas das participantes é subjacente a ideia de que os métodos para prevenção 

às DST`s não deveriam atrapalhar o momento do ato sexual, desempenhando apenas o papel de 

prevenir sem interferir na qualidade da relação sexual.  Além disso, ao se comparar as opções 

de métodos de prevenção existentes para o sexo entre mulheres, com as diferentes opções de 

cores, aromas e sabores dos insumos existentes pensados na prevenção nas relações 

heterossexuais e homossexuais, nota-se uma desigualdade de opções. Esse quadro revela o 

precário investimento no desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para a elaboração de 

insumos de prevenção pensados nas necessidades anatômicas, nas formas como ocorrem as 

relações sexuais, na preservação e estímulo da erotização durante o uso do produto e, 

especialmente, na eficácia comprovada da prevenção às DST’s nas relações sexuais entre 

mulheres.  

 

II. PRÁTICAS E VIVÊNCIAS  

1. Uso de Meios de Prevenção 

 

A categoria uso de meios de prevenção diz respeito à adesão das participantes ao uso de 
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meios e estratégias de prevenção nas relações entre mulheres com o intuito de evitar às DST’s. 

Ao serem questionadas sobre o uso de algum meio de prevenção na primeira relação sexual 

com outra mulher, 100% (N=18) das participantes apontaram que não fizeram uso de nenhum 

meio de prevenção. O mesmo resultado ocorreu em relação ao uso de algum meio de prevenção 

nas relações atuais, onde 100% das participantes relatou não realizar atualmente o uso de 

nenhum meio de prevenção nas suas relações afetivo-sexuais. No entanto, fragmentos de alguns 

relatos apontaram o uso de estratégias consideradas, pelas participantes, como possíveis formas 

de prevenção: 

 

“Já estou com a pessoa há um tempão, conheço bastante, só tenho uma parceira, então 

eu acho que não há necessidade. Eu sei que ela não tem nada.”[Participante 6, 25 anos] 

 

“Não uso nada não [Por quê?] Eu confio nela e ela confia em mim e está tudo certo a 

gente não tem nada, fizemos exame juntas.” [Participante 10, 42 anos] 

 

Analisando estes fragmentos observa-se a presença da confiança na fidelidade 

presumida como um fator de proteção às DST’s nas relações das participantes. As duas 

participantes relataram não fazer uso de nenhum meio de prevenção em suas relações sexuais 

com outras mulheres. Na fala da participante 6 verifica-se a crença de que o tempo de 

relacionamento associado ao conhecimento adquirido acerca dos comportamentos da parceira, 

seriam estratégias capazes de afirmar a confiança no outro, agindo assim como um fator de 

proteção. Já a participante 10 relata que por confiar na sua parceira e por saber, por meio de 

exames, que a parceira não possui DST’s, não faz uso de meios de prevenção na relação. Para 

Meinerz (2004) as estratégias de prevenção que as lésbicas costumam fazer uso estariam 
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relacionadas a uma hierarquização de condutas dentro do relacionamento e à preferência pela 

constituição de uma parceria estável. 

 Estes dados corroboram os achados por Pinto (2004) onde em seu estudo apenas 2,1% 

das lésbicas declararam uso consistente de meios de prevenção nas relações sexuais com outras 

mulheres, sendo uma justificativa para o não uso a existência da confiança na parceira e na 

fidelidade na relação, de modo que, em decorrência desses elementos, as participantes não 

consideravam necessário o uso de meios físicos para prevenção. Resultados semelhantes em 

relação à confiança no outro e na fidelidade presumida também foram identificados em estudos 

realizados com homens e mulheres heterossexuais (Saldanha, 2003; Geluda, Bosi, Cunha & 

Trajman, 2006; Moura, 2011; Silva, 2012).  

Assim, percebe-se que para estas participantes, a confiança na parceria e a existência de 

fidelidade são elementos citados como formas de prevenção, de modo que indicam o quanto as 

questões de valoração moral das relações são importantes para estas participantes, pois além de 

representarem uma estabilidade na relação também serviriam como fator de cuidado à saúde 

dessas mulheres. 

 

“A gente tem que se cuidar para se prevenir. A minha saúde sexual é se prevenir com a 

companheira, olhar como é a vida dela. Eu, tipo assim, tenho muito cuidado em relação 

a isso, com quem eu vou me envolver. Como eu te disse: eu procuro saber primeiro 

sobre a vida dessa pessoa para eu me relacionar, porque todo cuidado é pouco. Porque 

para a mulher é mais difícil se prevenir. [...] toda mulher que eu me relaciono ela tem 

que ser bem investigada. Todas eu investigo para depois tentar com ela. Assim, tem que 

ser bem trabalhado. A gente conversa, a gente fica,  até a chegar a fazer esses exames 

mesmo para a gente ficar mais tranquila.” [Participante 14, 40 anos] 
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“Meu método é não sair com diversas pessoas ao mesmo tempo. É uma das formas de 

prevenir. Eu acho que é obscuro isso de procurar métodos para mulheres. A gente 

inventa, tem que inventar  uma coisa ou outra porque não tem.” [Participante 16, 27 

anos] 

 

No relato da participante 14 além de existirem elementos relacionados à moralidade de 

condutas também há, subjacente, a presença da necessidade de conhecimento sobre os 

comportamentos sexuais da companheira com o intuito de conferir confiança e segurança para 

que ocorra o relacionamento, tendo em vista que, para a participante, na relação entre mulheres 

“é mais difícil se prevenir”. As condutas morais também se fazem presentes no relato da 

participante 16, que afirma que a estratégia de prevenção que faz uso é não “sair com diversas 

pessoas ao mesmo tempo”, ou seja, diminuir a quantidade de parceiras por considerar este 

comportamento como sendo de menor risco de adquirir DST’s. É presente no relato das duas 

participantes o conhecimento de que existem limitadas formas de prevenção no sexo entre 

mulheres, de modo que a participante 16 classifica os métodos que conhece como “obscuros” 

e dependentes da necessidade de inventividade das lésbicas para a adaptação de meios para a 

prevenção.  

 

“Não faço [uso] porque é com mulher, se fosse com homem eu faria. Por não saber os 

meios, não querer usar papel filme e por ser minha namorada. A pessoa com uma 

namorada já seria brochante, imagine com uma pessoa que nunca… que não tem 

nenhum relacionamento.” [Participante 4, 27 anos] 

 

No relato da participante 4 observa-se que a mesma afirma não realizar o uso de um 

método preventivo nas relações sexuais pelo fato de se relacionar com outra mulher, e não com 
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um homem. Subjacente a este relato encontra-se o mito do sexo entre mulheres como fator de 

proteção e baixa vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que considera a relação sexual com um 

homem como um fator de risco, dado que corrobora o estudo de Barbosa e Facchini (2009). 

Além disso, neste relato, percebe-se a resistência em fazer uso de um dos métodos indicados 

pelo Ministério da Saúde e conhecidos pela participante, por considerá-lo “brochante”. Esse 

dado reforça o fato de que, por consistirem em adaptações, os meios atualmente existentes para 

prevenção de DST’s nas práticas sexuais entre mulheres poderiam vir a causar estranheza e 

possivelmente interferir na erotização e na qualidade das relações sexuais entre mulheres, 

acarretando no não uso dos mesmos. 

 

“Eu acredito que não uso porque eu acho os métodos são distantes para mim. Essa 

camisinha de língua ou feminina. Você vai para um boite e tem até uma bomboniere 

cheia de camisinhas masculinas, mas nenhuma feminina. Agora assim, se fosse mais 

divulgado, se as pessoas gostassem, seria algo mais comum. Se eu for usar e colocar 

alguma coisa na língua, a pessoa vai logo achar que penso que ela tem alguma doença, 

que estou achando que ela está suja ou que não confio nela.” [Participante 17, 25 anos] 

 

No relato da participante 17 nota-se a justifica para o não uso de meios de prevenção a 

queixa em relação à dificuldade de conseguir acesso a insumos de proteção que a participante 

considera como adequados para o sexo entre mulheres. Este dado estaria relacionado aos 

aspectos da vulnerabilidade na dimensão programática, tenho em vista que a dificuldade 

relatada pela participante para conseguir insumos específicos gratuitos aponta uma deficiência 

no processo de distribuição destes materiais pelas campanhas e políticas de prevenção. Além 

disso, a participante considera que a pouca divulgação dos meios possíveis de prevenção 

poderia resultar em estranheza na parceira no momento do uso, elementos relacionados às 
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dimensões programática e individual da vulnerabilidade. Evidencia-se também, na fala da 

participante, a presença do fator confiança como um impeditivo para o uso de tais insumos de 

prevenção, pois acredita que ao usar o meio de prevenção com a parceira, esta poderia 

interpretar a atitude como falta de confiança em sua saúde sexual. Segundo Saldanha (2004) 

geralmente o possível risco de adquirir alguma DST por meio do sexo sem proteção se insere 

em um universo maior de riscos que, em decorrência do sujeito se envolver emocionalmente 

com outro, seria aceito ou desconsiderado. 

Quando questionadas sobre o uso de acessórios ou brinquedos eróticos/sexuais em suas 

relações, como dildos, plugs anais, vibradores, etc., 61,1% das participantes (N=11) relataram 

fazer uso deste tipo de produto em suas relações. Onde 55,6% (N=10) relatou utilizar a 

preservativo masculino durante a utilização do produto. Apenas 40% das participantes que 

fazem uso de tais acessórios [N=4] partilham o objeto com suas parceiras, e das participantes 

que partilham 75% [N=3] relataram fazer a troca do preservativo antes de partilhar o objeto. 

Porém, nas falas das participantes, observam-se justificativas para o uso de preservativo e troca 

do mesmo no compartilhamento dos objetos que vão de encontro a ideia de prevenção às DST’s: 

 

“Sim, usamos, mas usamos com preservativo. Mas não é uma questão de saúde eu acho, 

porque o contato existe sem ter o objeto,  é mais uma questão de facilitação pois quando 

você está com a camisinha você consegue introduzir mais facilmente, usar melhor. Mas 

a gente troca não troca a camisinha.” [Participante 15, 26 anos] 

 

“Compartilho, mas faço uso de camisinha. Agora isso também mais pelo fato de que 

quando você compra lá diz que é preciso usar para conservação do material então não 

há uma relação direta com usar a camisinha porque a “microbiosie” é diferente em mim 

ou em você.” [Participante 16, 27 anos] 
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“Só uso [preservativo] quando uso um brinquedinho. Até porque aquilo é látex. Mas 

sem usar o brinquedo eu não uso não.” [Participante 17, 25 anos] 

 

 Percebe-se que, para as participantes, o uso de preservativo é indicado como um 

facilitador para a utilização dos acessórios eróticos durante às práticas sexuais ou com intuito 

de preservar o material dos mesmos. A participante 15 ainda destaca que o uso do preservativo 

nos objetos eróticos não se dá em decorrência de cuidado relacionado à prevenção às DST’s, 

pois a participante ressalta compartilhar o objeto com a parceira sem a preocupação de realizar 

a troca do preservativo, de modo que a utilização do preservativo possui unicamente a função 

de facilitar na penetração. No estudo realizado por Pinto (2004) 45,5% das lésbicas que 

afirmaram fazer uso de acessórios sexuais durante a penetração não costumam trocar a 

camisinha para uso na parceira, o que poderia facilitar na transmissão de DST’s em decorrência 

da troca direta de fluídos. No relato da participante 16 nota-se o uso do preservativo apenas 

com o intuito de seguir as recomendações existentes no acessório para a conservação do 

material do mesmo, relato semelhante ao apresentado pela participante 17, não existindo assim 

nenhuma preocupação aparente com a prevenção ou risco de transmissão de DST’s.  

 

2. Invisibilidade e Preconceito 

 

A categoria invisibilidade e preconceito enfoca questões relacionadas à visibilidade 

social das lésbicas, bem como situações de ocorrência de preconceito na vivência das 

participantes deste estudo. 
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“Tenho relatos de pessoas que têm muita vergonha, portanto negligenciam na hora de 

serem cuidadas, como medo do preconceito da rejeição.” [Participante 1, 27 anos] 

 

“Para mim existe preconceito. Infelizmente não fazem campanha. Não distribuem 

camisinha como distribuem para os heterossexuais. E quando tem é só para 

homossexuais masculinos. São mais evidentes, não sei, talvez porque tem a coisa de 

encaixar. Eu acho que os médicos acham que duas pessoas do mesmo sexo não fazem 

sexo. Que ficam só de mãos dadas. Porque acham que não é nada e não precisa assim, 

ter alguma informação, não precisa ter prevenção, mas eu acho bastante válido isso.” 

[Participante 7, 27 anos] 

 

“Estamos numa cultura hétero, cristã e branca, e aí eles focam só em uma determinada 

vertente e deixam outras a parte. Não é só falta de orientação para lésbicas, mas para 

gays, para trans, para travestis, meu Deus do céu. Mas eu acho que os gays ainda 

recebem mais orientações porque como eles utilizam o mesmo método de prevenção de 

uma população hétero então eles têm mais atenção. O profissional, por exemplo, se eu 

tivesse uma ginecologista lésbica talvez diante das experiências dela ela soubesse me 

orientar melhor.” [Participante 15, 26 anos] 

 

No relato das participantes 1, 7 e 15 verifica-se a noção das participantes quanto a 

existência de preconceito e invisibilidade social em relação às lésbicas. A participante 1 destaca 

possuir o conhecimento de lésbicas que por questões de vergonha e receio de serem vítimas de 

preconceito negligenciam à busca por cuidados em saúde. Porém, é importante destacar que a 

não busca por serviços de saúde, especialmente os ginecológicos, em decorrência de vergonha 

ou medo do preconceito e rejeição por parte do(a) ginecologista, aponta para uma situação de 
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vulnerabilidade social baseada no estigma social existente em relação às lésbicas. Segundo 

Barbosa e Facchini (2004) para algumas lésbicas, a ida ao ginecologista é vista uma exposição 

de comportamentos que são socialmente desvalorizados, e que talvez possam não ser “aceitos” 

pelo profissional e como consequência gerar situações desagradáveis durante a consulta. 

Embora situações envolvendo o preconceito por parte dos profissionais de saúde são possíveis 

de ocorrer, as participantes desse estudo não as consideraram necessariamente impeditivos para 

a ida ao ginecologista. Porém, compreende-se que o preconceito pode ser um produtor de 

agravos à saúde, tendo em vista que os embates sociais ou a busca constante pelo ocultamento 

da orientação sexual pode gerar estresse e isolamento social.  

A participante 7 relaciona o preconceito com a ausência de campanhas que orientem às 

lésbicas sobre a necessidade prevenção nas relações sexuais. A participante também evidencia 

a situação de invisibilidade lésbica, relatando que o enfoque nas campanhas de prevenção às 

DST’s são as relações heterossexuais, e algumas vezes os relacionamentos homossexuais 

masculinos. Resultado que corrobora os achados de Barbosa & Koyama, (2006) e Barbosa e 

Facchini (2009) que evidenciam a existência de um verdadeiro descaso em relação a prevenção 

às DST’s entre mulheres, por considerarem que campanhas e estratégias de enfrentamento no 

setor público de saúde enfocam às relações heterossexuais e, em alguns momentos, a prevenção 

entre homossexuais masculinos.  

Para a participante 15 o motivo da existência da invisibilidade das lésbicas seria em 

decorrência da sociedade se moldar enquanto uma sociedade de maior heterossexual, cristã e 

etnicamente branca. Características que a literatura considera como responsáveis pela exclusão 

social de grupos tidos como minorias, como ocorre com os homossexuais. A participante 

também destaca que a ausência de orientação em saúde sobre métodos de prevenção às DST’s 

se fazem presentes em outros grupos que não apenas as lésbicas, porém acredita que o grupo 
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dos homens gays ainda recebem mais orientação pois os insumos usados em suas relações 

seriam os mesmos que aqueles usados em relações heterossexuais.  

A participante 15 também ressalta em sua fala que caso sua ginecologista fosse lésbica 

talvez oferecesse mais orientações sobre os métodos e alternativas de prevenção às DST’s nas 

práticas sexuais entre mulheres. Porém, este fato poderia acarretar em um agravo para a situação 

de invisibilidade social das lésbicas, tendo em vista que voltaria e segregaria o atendimento a 

este grupo apenas a profissionais de saúde com orientação sexual idêntica a das pacientes, 

podendo assim reforçar o preconceito e limitar as opções de atendimento. Entende-se que cabe 

ao setor público a elaboração de políticas de combate ao preconceito no setor de saúde e de 

oferecer capacitação aos profissionais para que possam atender às demandas de todos os 

pacientes, independente da orientação do profissional, para que estes possam considerar às 

diferenças de cada grupo para proporcionar a igualdade de acesso ao conhecimento para o 

cuidado a todos. 

 

“Há uma negação do sexo lésbico. Uma crença cultural. Por não ter o papel masculino 

é como se fosse um ‘não sexo’.” [Participante 9, 21 anos] 

 

No relato da participante 9 nota-se a existência do mito social de que o sexo entre 

mulheres não se configura uma prática sexual, sendo negado enquanto sexo e por isso sem 

oferecer riscos se comparado ao sexo heterossexual ou homossexual desprotegidos. Este mito 

é reforçado pela ideia de que a ausência do corpo masculino e da penetração descreditaria as 

relações entre mulheres. Além disso, este mito atribui ao corpo masculino o status de risco e 

promiscuidade, produzindo e sustentando outro mito, o da imunidade do “corpo lésbico” 

(Almeida, 2005). 



 89 

Em um estudo realizado por Melo (2010), com profissionais de saúde, foi identificado 

que, para a maioria dos profissionais, às relações sexuais entre mulheres não seriam realmente 

práticas sexuais, e que por isso não mereceriam maiores cuidados, fato que reforça o 

ocultamento da imagem social das lésbicas. Neste sentido, destaca-se a necessidade de 

aprimoramento da atenção em saúde por meio da capacitação dos profissionais acerca das 

práticas sexuais entre mulheres, para que ocorra a implementação imediata de processos de 

formação tanto para os profissionais quanto para gestores de saúde, de modo que o mito do 

“não sexo lésbico” não se configure como verdadeiro em suas condutas e assim possam oferecer 

atendimentos adequados, livres de qualquer preconceito e que correspondam às demandas das 

pacientes lésbicas. 

 

 “[...] de certa forma quando se fala de duas mulheres lésbicas os homens ainda têm 

certo fetiche. Eles ainda suportam olhar, e até gostam, mas quando se trata de dois 

homens eles acham aquilo um absurdo. É uma questão de machismo.” [Participante 11, 

23 anos] 

  

No relato da participante 11 nota-se sua percepção de como o relacionamento entre 

mulheres é visto por parte da sociedade. Segundo a participante, a figura de duas mulheres se 

relacionando estariam no imaginário masculino como uma forma de fetiche, e por isso a 

participante acredita que este tipo de relação seria mais suportada pela sociedade do que se 

comparada ao relacionamento entre homens gays. Este fenômeno é percebido, por exemplo, ao 

se observar a pouca importância atribuída aos estudos que envolvam a temática da 

homossexualidade feminina; ao se considerar que o sexo entre mulheres não configura como 

uma relação sexual; e no preconceito contra os relacionamentos entre mulheres bem como na 

manutenção do estigma social que relaciona a imagem das lésbicas ora como um objeto de 
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fetiche masculino, ora como personagens masculinizadas capazes de oferecer ameaça ao anseio 

machista pela soberania patriarcal. Esta informação condiz com os achados de Piason (2008) 

que aponta que cenas de sexo ou eróticas entre mulheres estariam no imaginário da maioria dos 

homens, gerando muitas vezes excitação. A este fato é possível se atribuir a forte presença do 

machismo e do patriarcado na sociedade, onde as relações entre mulheres passaram a ser 

descritas e narradas a partir da representação e desejos masculinos (Piason & Strey, 2011). O 

machismo e o preconceito não afetariam apenas um subgrupo entre os homossexuais, mas sim 

toda a categoria, no entanto, compreende-se que, as relações entre homossexuais masculinos 

teriam uma maior evidência social, quando comparadas às relações entre mulheres, em 

decorrência de não fazer parte da própria história da homossexualidade masculina a situação de 

invisibilidade ainda afeta a legitimação das relações entre mulheres.  

 

“No meu entender e no que eu acho fica um pouco atrás. Como na época do carnaval 

que falam sobre o sexo de homem com mulher, é super divulgado, agora não falam nada 

sobre mulher com mulher. Não tem nada divulgado.” [Participante 17, 25 anos] 

 

“Por mais que o movimento busque a visibilidade, as lésbicas ainda estão de escanteio, 

nada é divulgado. Hoje o que mais se estuda é sobre os trans e travestis, sobre os 

homossexuais masculinos no geral, já sobre as lésbicas não. A maior parte inclusive 

vive nesse dilema de ficar com mulher estando em relacionamentos heterossexuais, mas 

se mantendo nesses relacionamentos só por aparência, embora não havendo nenhum 

relacionamento afetivo e até sexual,  por pura norma social, pelo medo de se expor 

preferem ficar escondidas.” [Participante 18, 28 anos] 
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No relato das participantes 17 e 18 nota-se a percepção das participantes acerca da 

existência de invisibilidade em relação às lésbicas no campo da saúde. A participante 17 faz 

referência às campanhas do Ministério da Saúde veiculadas na época do carnaval, onde 

geralmente há um apelo ao incentivo do uso do preservativo nas relações sexuais. A participante 

destaca que tais campanhas enfocam apenas da população heterossexual, de modo que nestas 

campanhas as lésbicas nunca são retratadas ou orientadas ao uso de meios de prevenção em 

suas relações sexuais. Este relato condiz com o quadro real das campanhas veiculadas pelo 

Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais, que segundo Gaudad (2013) possuem grande 

influência da heteronormatividade, excluindo o enfoque em relações que fujam do modelo 

heterossexual. Esta situação apenas reforça a exclusão social dos homossexuais. 

Especificamente em relação a prevenção às DST’s e Aids entre mulheres, Gaudad (2013) ainda 

destaca que ao menos até o ano de 2012 nenhuma campanha audiovisual havia sido veiculada 

sobre a temática da prevenção às DST’s entre lésbicas. 

 Neste sentido, considera-se fundamental a realização de campanhas de comunicação em 

massa que possam orientar usuárias sobre a possibilidade de transmissão de DST’s também nas 

práticas sexuais desprotegidas entre mulheres, explicando sobre quais doenças possíveis de 

serem transmitidas, bem como ressaltar a necessidade do uso de meios de prevenção em tais 

práticas para evitar estas doenças, além de orientar sobre quais são os meios existentes, mais 

indicados e eficazes, e que respeitam a anatomia de seus corpos, suas práticas sexuais e o 

processo de erotização em suas relações. 

Além disso, destaca-se a necessidade da elaboração de políticas que tenham como 

premissa a condenação institucional à lesbofobia nos serviços de saúde, de modo a buscar 

reverter o quadro da invisibilidade destas mulheres dentro do setor de saúde. Tais políticas 

também devem fomentar a elaboração e ampla e divulgação de campanhas que estimulem a 

denúncia dos casos de violação de direitos provocados pelo preconceito.  
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“[Preconceito] no serviço de saúde eu só me lembro de um caso de estereótipo. Porque 

o senso comum coloca um estereótipo de lésbica masculinizada. E quando você não é 

como diz esse senso comum há um espanto. E também há a marginalização dos 

homossexuais. Quando você possui um ensino superior, uma aparência melhor as 

pessoas estranham.” [Participante 18, 28 anos] 

 

No relato da participante 18 percebe-se a questão do estereótipo relacionado a figura da 

mulher lésbica. A participante destaca que o senso comum relaciona a homossexualidade 

feminina à presença de comportamentos socialmente tidos como masculinos. De modo que, 

quando o comportamento da mulher não condiz com este estigma, haveria uma situação de 

espanto por parte do outro. Neste caso está evidente o processo estigmatizante que os papéis de 

gênero estabelecem na sociedade, de modo que buscam promover a regulação dos 

comportamentos e condutas, não considerado as singularidades nem a distinção entre 

orientação sexual e identidade de gênero. Este fato reforça a explicação de que, para parte da 

sociedade, as lésbicas são percebidas enquanto mulheres masculinizadas, que em decorrência 

de sentirem atração sexual por outras mulheres, incorporariam em sua identidade o gênero 

masculino. Este fato corrobora os achados de Rodrigues (2011) que destaca que essa condição, 

pressuposta sobre o comportamento da mulher lésbica, ocorre devido à lésbica, supostamente, 

ocupar o lugar prescrito pela heteronormatividade que seria do homem, de modo que, o 

imaginário social passa a lhe atribuir o status de “menos feminina” ou “masculinizada”.  

Compreende-se ser inadequado traçar identidades sobre as quais o comportamento 

deveria ser desempenhado pelos indivíduos, baseando-se em suas orientações sexuais ou de 

gênero, principalmente pelo fato de que, semelhante ao que afirma Navarro-Swain (2004) não 

é possível moldar uma forma estável e inerte de expressões de gênero ou sexualidade, criando 
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modelos de condutas, pelo fato dessas vivências representarem diferentes possibilidades, 

capazes até mesmo de ultrapassar o binarismo de gênero estabelecido na sociedade. 

Quanto ao trecho do relato da participante sobre a expectativa social de que os 

homossexuais vivam em situação de marginalização, nota-se que, nesta situação, o estereótipo 

e o preconceito estabelecem uma correlação de modo que o preconceito passa a determinar e 

fazer uso de estereótipos, neste caso em destaque a crença de que os homossexuais compõem 

um grupo desprovido de recursos, com aparência física considerada inferior, sem educação ou 

possibilidade de assumir cargos de trabalho tidos como importantes. Quando indivíduos não se 

enquadram nos estigmas criados para os homossexuais, estes passam a causar espanto e 

estranheza na sociedade, justamente por romperem às limitações sociais atribuídas aos 

homossexuais, de modo que a indignação pode estar relacionada ao fato destes indivíduos não 

serem reconhecidos de imediato como membros do grupo estigmatizado, tendo em vista que 

tais estigmas atribuídos não foram assimilados a estes.  

 

III.  SERVIÇOS DE SAÚDE 

1.  Busca por Atendimento Ginecológico 

  

A quantidade de participantes que relatou buscarem atendimento ginecológico foi de 

88,9% [N=16], desse modo, a categoria busca por atendimento ginecológico caracteriza-se pela 

descrição de relatos que apresentam elementos que indicam possíveis aspectos influenciadores 

na busca ou não busca por este tipo de atendimento no processo de cuidado à saúde sexual de 

lésbicas.  

 

 “Faz 1 ano que eu fui. Inclusive eu estava conversando com minha mãe para marcar. 

Porque é necessário, né, é mais do que necessário. Só que também é decorrente daquela 
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coisa social, SUS, demora muito para marcar, tem a vergonha de mostrar o corpo, os 

médicos também não são, no seu caso assim, com lésbicas eles não têm uma 

sensibilidade para o assunto, é bem problemático.” [Participante 2, 22 anos] 

 

No fragmento do relato da participante 2 destaca-se que a participante reconhece que a 

busca por atendimento ginecológico se configura como uma prática necessária, porém queixa-

se das dificuldades em conseguir acesso a este tipo de serviço no Sistema Único de Saúde. Este 

quadro configura-se como um problema de ordem programática de saúde que impacta no acesso 

de todas as usuárias de maneira universal, independe da orientação sexual, atuando como uma 

barreira para a prevenção à saúde das mulheres. Trata-se de um fato que remete uma reflexão 

acerca da própria oferta do serviço que influencia diretamente na limitação dos atendimentos, 

o que poderia indicar a existência de dificuldade na organização dos serviços para responder a 

esta demanda. Além disso, a participante aponta a existência de outras barreiras para a busca 

deste tipo de atendimento em saúde, como o constrangimento em relação ao profissional e a 

exposição do corpo durante o atendimento. 

 

“Acho que existe muito tabu ainda e muita vergonha das pessoas falarem. E quando vão 

já é nas últimas. Eu tenho amigas que são lésbicas que nunca foram. Eu tenho uma 

amiga com mais de trinta anos que nunca foi a um ginecologista e ela tem uma formação 

muito fechada, muito conservadora, dai não tem coragem de ir e tem outras que vão, 

mas não tem coragem de falar que se relacionam só com mulheres, essas coisas. A 

mulher lésbica ainda é muito invisibilizada.” [Participante 4, 27 anos] 

 

“Não costumo ir. É como “brasileiro”: só procuro quando estou sentindo alguma coisa. 

É mais ou menos isso.” [Participante 17, 25 anos] 
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No relato da participante 4 também existe a presença do elemento constrangimento 

como um fator impeditivo para a busca por atendimento ginecológico. A participante destaca 

que em decorrência deste elemento algumas lésbicas só buscariam atendimento “já nas últimas” 

o que pode ser entendido como à busca pelo serviço de saúde quando algum sintoma já se faz 

presente, o que pode indicar a presença da doença. Condizente a este relato, a participante 17 

destaca apenas costuma buscar atendimento ginecológico quando está apresentando algum 

sintoma evidente. Para Granado (1998), Coelho (2001), Pinto (2004) e Barbosa e Facchini 

(2009) de fato uma parcela considerável de mulheres lésbicas e bissexuais não busca 

atendimento ginecológico regularmente, o fazendo apenas diante do aparecimento de sintomas 

ou quando surgem problemas evidentes que acarretariam em menor qualidade de vida. Este fato 

se opõe a crença de gênero socialmente construída que relaciona à figura feminina o papel de 

maior responsabilidade com sua saúde se comparadas aos homens. Este elemento também 

contradiz o mito da menor vulnerabilidade do corpo lésbico, que se relaciona, entre outros 

fatores, ao imaginário de que mulheres seriam naturalmente mais cuidadosas e cautelosas com 

a saúde. 

 

“Se eu fosse hétero eu iria com mais frequência por conta do anticoncepcional. Quando 

eu vou é só por prevenção, e mulheres hétero vão para tomar anticoncepcional.” 

[Participante 9, 21 anos] 

 

“Se eu fosse hétero o cuidado seria maior. [Por quê?] Por eu estar me relacionando com 

homem eu acho que o cuidado tem que ser maior, porque você sabe, né? Homem é hoje, 

mas não é amanhã.” [Participante 14, 40 anos] 
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Nos relatos das participantes 9 e 14 existe a presença de dois elementos relacionados à 

busca por atendimento ginecológico. O primeiro deles se refere à questão da relação entre a 

orientação sexual e a busca pelo atendimento ginecológico. Para a participante 9 o fato de ser 

lésbica influencia na frequência pela busca deste tipo de serviço, pois para a participante, se 

esta fosse heterossexual teria que manter uma frequência maior de idas ao serviço com o intuito 

de obter meios contraceptivos, e que, o fato de se reconhecer enquanto lésbica faz com que as 

possíveis preocupações com medidas contraceptivas não existam, diminuindo sua necessidade 

pela busca do atendimento ginecológico. Porém, segundo orientações do Ministério da Saúde, 

lésbicas ou mulheres bissexuais que não tenham uma relação sexual com penetração, ou que 

não façam uso de contraceptivos, devem se consultar regularmente com um profissional da área 

e serem adequadamente atendidas, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).  

O segundo elemento relacionado à busca por atendimento ginecológico por lésbicas está 

contido no relato da participante 14, onde esta associa a necessidade de maior frequência pela 

busca de atendimento ginecológico apenas nos relacionamentos com homens, ou seja, se 

mantivesse um relacionamento heterossexual ou bissexual, o que, subjacente ao relato, reflete 

a ideia da necessidade de um maior cuidado nestas formas de relacionamento se comparadas 

ao relacionamento exclusivamente entre mulheres. Este relato pode estar baseado no mito da 

baixa vulnerabilidade do sexo entre mulheres, onde os estereótipos de gênero que associam a 

existência de maior vulnerabilidade aos homens, somado às representações de que as DST’s 

seriam provenientes do contato sexual com estes (Barbosa & Facchini, 2009), poderiam 

também acarretar em uma menor preocupação em torno da saúde sexual entre mulheres e 

consequentemente na menor frequência pela busca por atendimento ginecológico.   
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“Não busco. É questão de descuido mesmo. E assim, questão de tempo e dinheiro, 

começou com minha mãe nunca ter me levado quando eu era criança. E a questão de 

tempo e dinheiro e de descaso mesmo.” [Participante 11, 22 anos] 

 

 No relato da participante 11 evidencia-se elementos relacionados a não busca por 

atendimento ginecológico em decorrência de descuido, fato que novamente contradiz o mito da 

menor vulnerabilidade do corpo lésbico. A participante destaca que nunca foi levada por sua 

mãe a este tipo de serviço, justificando o fato de não buscar atualmente os serviços 

ginecológicos possivelmente em decorrência da ausência de estímulo e incentivo de sua mãe. 

A participante também justifica a não busca por este tipo de serviço por questões de  ausência 

de tempo e recursos financeiros. 

 

2. Atendimento e Orientações Médicas 

 Na categoria atendimento e orientações médicas destacam-se relatos referentes ao 

atendimento recebido pelas participantes nos serviços ginecológicos, evidenciando-se a 

presença ou não de orientações focadas no cuidado em saúde e prevenção às DST's nas relações 

afetivo-sexuais entre mulheres. 

 

“[...] Algumas vezes alguns profissionais se espantam quando você diz “sou 

homossexual, eu tenho um relacionamento homo” e as pessoas meio que se espantam, 

talvez esteja faltando um pouco dessa naturalidade de que esse público é um fato, de 

que ele existe e que precisa de cuidado, precisa de atenção. Mas talvez os profissionais 

de saúde ainda estejam muito distantes deste entendimento de que existe esse público, 

de que ele precisa ser cuidado, e que não haja nesse atendimento um certo espanto.” 

[Participante 1, 27 anos] 



 98 

 

No relato da participante 1 percebe-se uma queixa relacionada a ausência de 

naturalização por parte dos profissionais de saúde em lidar com as pacientes lésbicas. Esse fato 

é exemplificado pela participante ocorrendo geralmente quando os profissionais de saúde 

passam a ter o conhecimento acerca da orientação sexual das mesmas, situação que, na maioria 

das vezes, pode provocar espanto e estranheza. O espanto e a estranheza presentes nestas 

situações podem estar relacionados, segundo a participante, com o fato de que os profissionais 

de saúde não considerariam a existência da população lésbica, nem de suas necessidades 

especificidades e demandas em saúde. 

 

"Os ginecologistas que eu fui não me deram orientações de nada, mesmo eu dizendo 

que sou lésbica. Eu percebo que são totalmente despreparados para falar da relação de 

lésbicas. É muito invisibilizada a lésbica mesmo, e eles pouco se importam para isso. 

Não digo todos, mas acho que é hegemônico dentro do serviço de saúde a questão da 

não prevenção.”   [Participante 2, 22 anos] 

 

“Olha, eu acho que não dão nenhum tipo de orientação. A única orientação que eu tive 

foi em conversas informais assim, você está conversando, foi com amigos e amigos da 

área de saúde. Pessoas formadas em enfermagem, amigas que estão se formando em 

medicina, e a gente sempre conversando. Mas nem eles sabem ao certo sobre os riscos.” 

[Participante 7, 27 anos] 

 

“Eu já fui na ginecologista várias vezes e nunca nenhuma tinha me dito que eu poderia 

usar preservativo feminino com outra mulher. Nunca me foi dada essa opção.” 

[Participante 12, 25 anos] 



 99 

 

“Nunca falaram. Eu faço minha parte. Informação nunca é demais. Se eles quiserem 

falar, ótimo, mas também se eles não falarem eu não vou procurar questionar não.” 

[Participante 14, 40 anos] 

 

Nos relatos das participantes 2, 7, 12 e 14 é recorrente a queixa acerca da ausência de 

orientações advindas dos ginecologistas sobre métodos de prevenção às DST’s nas relações 

entre mulheres. A participante 2 evidencia que mesmo o profissional de saúde tendo o 

conhecimento sobre sua orientação sexual não ofereceu orientações sobre prevenção. Este dado 

corrobora os localizados por Barbosa e Facchini (2009), que identificaram a frustração de 

mulheres que, ao relatarem aos ginecologistas sua orientação sexual na expectativa de que lhe 

fossem dadas orientações específicas, não receberam nenhum tipo de informação específica. A 

participante ainda destaca que os profissionais parecem não se importar com as demandas em 

saúde desta população. A desconsideração por parte dos ginecologistas de orientações sobre a 

prática do sexo seguro entre mulheres pode ser considerada uma negligência médica, tendo em 

vista que ao não oferecerem orientações adequadas às demandas desta população, estes 

profissionais deixariam de cumprir o seu dever com o cuidado necessário que dele se espera e 

como consequência, poderiam gerar danos, mesmo que indiretamente, à saúde das pacientes.  

No relato da participante 7 percebe-se que algumas vezes estas mulheres podem buscar 

orientações preventivas fora das consultas ginecológicas. Esta participante destaca que as 

únicas orientações que obteve adquiriu por meio de conversas informais com amigos que atuam 

na área de saúde, como enfermeiros ou estudantes de medicina. Porém, a participante salienta 

que estes não sabem ao certo sobre os riscos possíveis nas relações sexuais desprotegidas entre 

mulheres. Este fato evidencia uma possível carência no processo de formação dos profissionais 
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de saúde quanto às especificidades do cuidado junto às diversidades. Relatos semelhantes 

emergiram nas falas das participantes 12 e 18: 

 

“Talvez seja falta de conhecimento. Porque para mim, os médicos, na maior parte das 

vezes, só têm aquele conhecimento limitado que aprenderam na faculdade. Nunca tem 

contato, na clínica mesmo. Os que eu tive contato na clínica são extremamente arcaicos. 

É o que eles aprenderam na universidade na época deles e pronto.” [Participante 12, 25 

anos] 

 

“Nem na faculdade eles tem tanto estudo sobre. Que eu conheça obviamente eu não sou 

da área, não há pesquisas, pelos menos que sejam veiculadas e que o público tenha 

acesso. O Tratamento com o público LGBT ele é completamente diferente.” 

[Participante 18, 28 anos]  

 

As duas participantes relataram sobre a existência de deficiências no processo de 

formação dos profissionais de saúde, considerado os mesmos como limitados e arcaicos. 

Compreende-se que a existência de tais deficiências poderia se relacionar à presença de práticas 

heterocentradas que embasariam protocolos de condutas em saúde. Desse modo, percebe-se a 

necessidade de uma análise crítica por parte das instituições de ensino acerca do atual processo 

de formação dos futuros profissionais de saúde. Esta análise deve buscar identificar e eliminar 

modelos que desconsideram a existência das pluralidades e suas diferentes demandas em saúde. 

Neste sentido, considera-se que a temática da promoção da saúde LGBT deve ser abordada 

tanto do ponto de vista técnico quanto reflexivo, com o intuito de que não sejam mais 

propagadas situações de invisibilidade em saúde destas populações, como as relatadas pelas 

participantes.  
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Eu fui falar para médica, explicar para ela que eu era lésbica, e eu não queria fazer, tipo, 

um preventivo. Porque no plano de saúde tinha um homem e uma mulher, então ela 

tinha uma vaga, porque tinha que retornar e tinha que ser em até trinta dias, aí ela falou: 

“-Não, você vai fazer com doutor fulano” aí eu disse “-Não, eu quero fazer com uma 

mulher” então ela perguntou o porquê, eu disse “-Porque o meu canal vaginal é muito 

estreito, porque eu não pratico sexo com homem. Geralmente não tenho penetração. 

Então para mim eu prefiro que seja uma mulher” aí ela disse que não ia mais me atender 

porque ela não atendia mais lésbica. Eu tinha dezenove anos, sai me acabando de chorar 

do consultório.  Porque já foi uma complicação eu contar para ela. Ela disse que não 

atendia lésbica. Que era a opção dela. Inclusive eu marquei com ela porque me disseram 

que ela era bem nova, aí eu pensei “deve estar saindo da universidade agora, deve ser 

mais aberta e tal”, e não foi nada disso.” [Participante 12, 25 anos] 

 

A participante 12 apresenta uma vivência de preconceito explícito ocorrida no serviço 

ginecológico privado. Esta situação se configura como uma violação de direitos, caracterizada 

pela intolerância, preconceito e despreparo da profissional do serviço de saúde. Esta violação 

de direitos fere os princípios da universalidade, equidade e integralidade propostos pelo próprio 

SUS, além de violar aspectos éticos da própria profissão. Ao negar o direito de escolha da 

participante, a profissional de saúde estava negando também suas especificidades enquanto 

mulher lésbica, reforçando o quadro da invisibilidade desta população nos serviços de saúde. 

Segundo Melo (2010), Barbosa e Facchini (2009) e Lionço (2008), situações em que ocorram 

violações dos direitos humanos, como a relatada pela participante, podem resultar o não retorno 

da paciente aos serviços de atendimento ginecológico, e consequentemente, contribuir com o 

agravo no quadro da vulnerabilidade em sua saúde. Torna-se fundamental também a 
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compreensão de que situações de preconceito e de negação dos direitos podem ocasionar 

diferentes formas de agravos à saúde às lésbicas vítimas destas violações, tais como 

perturbações psíquicas, uso abusivo de álcool, cigarros e drogas ilícitas (Barbosa & Facchini, 

2006). 

Este fato evidencia a existência de processos de estigma e preconceito dentro do serviço 

de saúde, mesmo diante da existência de algumas políticas e campanhas elaboradas com o 

intuito de promover o fim destas formas de exclusão, a exemplo da Política Nacional de Saúde 

Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e da recente campanha voltada 

para o público lésbico “Cuidar bem da saúde de cada um faz bem para todos. Faz bem para o 

Brasil”. Este dado problematiza à questão do quanto estas políticas e campanhas estão de fato 

sendo efetivadas e ao mesmo tempo sendo eficazes na conscientização de profissionais de saúde 

no combate à exclusão. Bem como, o alcance que este tipo de ação vem tendo em território 

nacional e se tais ações, da forma como se configuram, seriam suficientes para alterar o quadro 

do preconceito nos serviços de saúde.  

Outra informação contida no relato da participante diz respeito a frustração de ter sido 

vítima de preconceito por uma profissional que pressupôs ser recém-formada, e por isso 

alimentou a crença desta apresentar uma postura profissional aberta à diversidade. No entanto, 

a paciente percebeu que, de maneira contrária às suas expectativas, a médica manteve uma 

postura antiquada e antiética em relação à sexualidade da participante. Em outro trecho do relato 

da participante ela destaca: 

 

“Passei três anos sem ir ao ginecologista. Mas aí achei outra doutora que eu gostei e foi 

tranquila comigo, e ela é bem mais velha.” [Participante 12, 25 anos] 
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 Neste caso percebe-se o quanto a atitude preconceituosa da médica anterior interferiu 

no processo do cuidado com a saúde da participante, tendo em vista que esta relata que ficou 

um período de três anos sem buscar qualquer atendimento ginecológico em decorrência da 

experiência frustrante que vivenciou anteriormente. Além disso, a participante relata que a 

médica atual, diferente da anterior, foi “tranquila”, se referindo a aceitação, por parte da 

profissional, de sua orientação sexual, bem como, a participante evidencia que a médica atual 

possui mais idade que a anterior, o que seria um dado interessante por se contrapor à própria 

ideia inicial da participante de que condutas não preconceituosas em relação às lésbicas 

estariam relacionadas a menor faixa etária dos profissionais. Este fato pode indicar que tais 

condutas não estariam diretamente relacionadas à idade ou tempo de formação dos 

profissionais, mas talvez relacionadas a outras questões de cunho subjetivo, como crenças e 

valores, no entanto, este argumento não deve ser percebido como justificativa para permanência 

e propagação de situações preconceituosas, estigmatizantes e moldadas no desrespeito dos 

direitos humanos e dos princípios do SUS. 

  

 

“Na primeira vez que fui aí ela perguntou: “-Você é virgem?” Aí eu disse que não. Aí 

ela: “-Você nunca fez um preventivo?” Eu disse: “- Doutora, eu não me relaciono com 

homens”. Aí é mais complicado porque usa o especulo, mas eu não tinha abertura para 

aquilo tudo. Então ela achou um absurdo eu dizer que não era mais virgem, já que eu só 

tinha relação com mulher. Ela achou estranho. [Participante 15, 26 anos] 

 

No relato da participante 16 percebe-se uma situação onde a ginecologista demonstrou 

espanto pelo fato da participante não se considerar virgem, tendo em vista que mantém relações 

sexuais com mulheres, pois, no imaginário da médica, pelo fato da participante não se relacionar 
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com homens e não existir a penetração peniana de fato, ela ainda configuraria como uma mulher 

virgem. Este mito é recorrente no imaginário de parte da sociedade. No estudo de Melo (2010), 

realizado com profissionais de saúde, observou-se a ideia da negação do sexo lésbico em 

decorrência das lésbicas não praticarem sexo com penetração masculina. A ideia de que o sexo 

entre mulheres se configuraria como “não sexo” entraria em conflito com a própria noção do 

que seria uma relação sexual e suas diversas vivenciá-la. Esta noção aponta possivelmente a 

necessidade de atrelar a prática sexual “efetiva” à presença de um pênis. Este fato possui como 

plano de fundo um falocentrismo histórico que continua presente na sociedade, e que se 

evidencia, entre outras formas, por pensamentos que negam e invisibilizam as relações entre 

mulheres. 

 

3.  Revelação da Orientação Sexual 

Nesta última categoria apresentam-se os relatos referentes à revelação da orientação 

sexual por parte das participantes nos serviços ginecológicos. Um total de 77,8% [N=16] das 

participantes afirmaram que costumam revelar sua orientação sexual aos médicos 

ginecologistas.   

  

“Acho que tem que ser dito. Eles fazem perguntas que como é que você vai dizer que 

sim ou que não. “Quando foi sua última relação sexual” e aí eu vou dizer “ontem, com 

um homem” não, não se trata da verdade? Então, isso é um impedimento de cuidado à 

saúde, negar aquilo que está posto.” [Participante 1, 27 anos] 

 

“Eu digo. Uma coisa que acho que não todas, mas a maioria das lésbicas não sabem, é 

que o ginecologista tem que ter um tratamento diferente com a gente, por isso a questão 
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da necessidade da gente ter que falar que é lésbica para o ginecologista.” [Participante 

2, 22 anos] 

 

“Eu sempre sou sincera. Eu chego e digo “-eu sou lésbica”, sem nenhum problema”. 

[Participante 5, 32 anos] 

 

Nos relatos das participantes 1, 2 e 5 verifica-se que estas afirmam revelarem aos 

médicos a orientação sexual. A participante 1 destaca que o motivo pelo qual costuma revelar 

seria para evitar que o desconhecimento sobre sua orientação na se torne um elemento 

impeditivo ao cuidado em saúde, em especial aos questionamentos provenientes de suas 

práticas sexuais realizados pelo profissional de saúde. Já a participante 2 evidencia que o ato 

de revelar a orientação sexual torna-se importante por ser uma informação necessária para que 

os profissionais de saúde passem a oferecer atendimento adequado e voltado para o cuidado da 

saúde das lésbicas. A participante 5, por sua vez, também relata que costuma revelar sua 

orientação sexual para os profissionais de saúde sem a existência de nenhum problema ou 

receio. Estes resultados diferem dos encontrando por Pinto (2004) que identificou em seu 

estudo que quase todas as participantes afirmaram não revelar a orientação para o profissional. 

No presente estudo, apenas 22,2% das participantes afirmaram que não revelam sua orientação 

para os ginecologistas que as atende. Embora elementos relacionados a diferenças amostrais ou 

aspectos sociodemográficos possam justificar as diferenças nos resultados, acredita-se também 

na possibilidade de existência de um avanço no processo de visibilidade lésbica nos serviços 

de saúde. Este avanço, embora ocorrendo de forma lenta, pode estar relacionado com a 

elaboração da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais, no ano de 2011, e mais recentemente, no ano de 2015, a criação da campanha 

“Cuidar bem da saúde de cada um, faz bem para todos. Faz bem para o Brasil”. Embora perceba-



 106 

se um avanço nestes resultados, a situação de invisibilidade ainda persiste, tendo em vista que 

situações de violações de direito e de negligencia das especificidades da população lésbica 

ainda sem fazem presentes nas vivências destas mulheres.  

 

“Se eu revelasse eu acho que iria sofrer preconceito, pois é algo tão incomum, embora 

hoje em dia não seja tanto.” [Participante 11, 23 anos] 

 

“Eu não digo. Ninguém pergunta com quem você se relaciona. Eles não querem nem 

saber, só examinam e pronto.” [Participante 13, 28 anos] 

 

Nos relatos das participantes 11 e 13 percebe-se que ambas não revelam para os 

ginecologistas a orientação sexual. A participante 11 justifica temer o preconceito ao pode ser 

vítima caso faça esta revelação, pois esta considera ser incomum o relacionamento entre 

mulheres, embora acredite que atualmente a situação esteja se modificando. Já a participante 

13 justifica que os profissionais não perguntam o tipo de relacionamento que ela mantém, de 

modo que ela atribui este fato em decorrência dos profissionais não quererem saber desta 

informação. Destaca-se a importância da revelação da orientação para ginecologista, desde que 

esta revelação contribua no atendimento das necessidades específicas das lésbicas, não se 

tornando mera informação que nada acrescenta ao cuidado da paciente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir dos resultados obtidos tem-se algumas considerações: A) No que se refere à 

percepção das participantes sobre a vulnerabilidade às DST’s entre lésbicas, foi verificado que 

as participantes consideram possível a transmissão das DST’s nas relações sexuais 

desprotegidas entre mulheres, no entanto, ao mesmo tempo, acreditam na existência de uma 

menor vulnerabilidade nas práticas sexuais entre mulheres se comparadas às práticas 

heterossexuais, bissexuais, de homossexuais masculinos ou HsH; B) Em relação ao 

conhecimento sobre meios preventivos às DST’s nas relações sexuais entre mulheres, 

identificou-se a falta de maiores esclarecimentos sobre insumos preventivos bem como a queixa 

de que os possíveis métodos existentes seriam adaptações, o que implica em grande rejeição 

para a utilização destes métodos. Como principal estratégia de prevenção utilizada pelas 

participantes destaca-se a confiança na parceria e na fidelidade presumida do outro. C) Entre 

os principais fatores responsáveis pelo agravo na situação de vulnerabilidade às DST’s dentre 

a amostra pesquisada destacam-se: o mito da baixa vulnerabilidade do corpo lésbico; a falta de 

esclarecimentos sobre os meios possíveis para a prevenção, suas formas corretas de uso e 

informações sobre eficácia; a ausência de campanhas voltadas para o público lésbico e com 

grande repercussão que estimulem o uso de tais meios e orientem sobre os possíveis riscos 

existentes nas relações desprotegidas; a falta de desenvolvimento de pesquisas e tecnologias 

para o desenvolvimento de insumos de proteção às DST’s adequados à anatomia do corpo 

feminino, às especificidades das práticas sexuais entre mulheres, sem afetar no processo de 

erotização durante a prática sexual e a quase inexistente orientação sobre prevenção às DST’s 

advindas dos ginecologistas. Neste sentido, aspectos de vulnerabilidade relacionados à 

dimensão programática, parecem influenciar de maneira mais intensa para a situação de maior 

vulnerabilidade à saúde das lésbicas, embora estes também estejam relacionados a elementos 

individuais e sociais. 
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Logo, considera-se que os objetivos do presente estudo foram alcançados, contudo, 

salienta-se que os resultados obtidos não podem ser considerados como conclusivos, tendo em 

vista aspectos como o andamento de mudanças estruturais no cuidado à saúde da população 

lésbica que se iniciaram com o surgimento de políticas e campanhas em saúde que objetivam 

promover e ampliar o cuidado a estas mulheres. Embora possam existir fragilidades em alguns 

pontos destas políticas, considera-se que estas representam um avanço que favorece, 

progressivamente, com que as lésbicas se tornem protagonistas e saiam de vez da situação de 

invisibilidade social. 

Destaca-se que a contribuição do presente estudo repousa na explicitação das 

experiências de uma população ocultada historicamente pelos estigmas que rodam o imaginário 

social. Por fim, ressalta-se a extrema importância de demais estudos que busquem investigar e 

ao mesmo tempo possam promover a visibilidade deste grupo, embora reconhecendo-se que o 

processo de conquista da visibilidade deve ultrapassar os limites acadêmicos para se efetivarem 

na sociedade, em meio às relações sociais. Além disso, considera-se fundamental a ampliação 

da compreensão dos fenômenos que possam influenciar nos agravos para a situação de 

vulnerabilidade das lésbicas existentes dentro dos serviços de saúde, de modo que se propõe 

novas investigações que abarquem os posicionamentos e atitudes dos profissionais de saúde no 

manejo do cuidado destas mulheres.  

 

 

 

 

 

 



 109 

REFERÊNCIAS 
 

Almeida, G. S. (2005). Da invisibilidade à vulnerabilidade: percursos do "corpo lésbico" na 

cena brasileira face à possibilidade de infecção por DST e Aids. Tese de Doutorado em 

Saúde Coletiva - Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro. 

Almeida, G. S. (2009). Argumentos em torno da possibilidade de infecção por DST e Aids entre 

mulheres que se auto-definem como lésbicas. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 19(2), 

301-331. Recuperado em 09 dezembro, 2014, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312009000200004&lng

=en&tlng=pt. 

Allport, G. (1954). The nature of prejudice. Cambridge: Addison-Wesley. 

Andersen, R. & Fetner, T. (2008). Economic Inequality and Intolerance: Attitudes toward 

Homosexuality in 35 Democracies. American Journal of Political Science, 52(4), pp. 942–

958. Recuperado em 03 janeiro, 2016, de 

http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.15405907.2008.00352.x?r3_referer=wol

&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.w

iley.com&purchase_site_license=LICENSE_ALLOWED 

Aquino, E. M. L., Barbosa, R. M., Heilborn, M. L. & Berquó, E. (2003). Gênero, sexualidade 

e saúde reprodutiva: a constituição de um novo campo da Saúde Reprodutiva. Cadernos 

de Saúde Pública, 19(2) pp. 198-199. 

Ávila M. B. (2003). Direitos Sexuais e Reprodutivos: desafios para as políticas de saúde. 

Cadernos de Saúde Pública. 2003; 19(2), pp. 465-69. 

Ayres, J. R. C. M., França Jr., I., Calazans, G. J. & Saletti Filho, H. C. (1999). Vulnerabilidade 

e prevenção em tempos de AIDS. Em Sexualidades pelo Avesso: Direitos, Identidades e 

Poder (R. M. Barbosa & R. Parker, eds.), pp. 49-72, São Paulo: Editora 34/Rio de Janeiro: 



 110 

Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Ayres, J. R., Calazans, G., Saletti Filho, H., & França Jr., I. (2006). Risco, vulnerabilidade e 

práticas de prevenção e promoção de saúde. In G. W. S. Campos, M. C. S. Minayo, M. 

Akerman, M. Drumond Jr., & Y. M. Carvalho (Orgs.), Tratado de Saúde Coletiva, 375-

417. São Paulo, SP: Hucitec.  

Ayres, J. R., Paiva, V., & França Jr., I. (2012). Conceitos e Práticas de Prevenção: Da História 

Natural da Doença ao Quadro da Vulnerabilidade e Direitos Humanos. In V. Paiva, J. R. 

Ayres, & C. M. Buchalla (Orgs.), Coletânea: Vulnerabilidade e Direitos Humanos. 

Prevenção e promoção da saúde: Vol. 1. Da doença à cidadania. pp. 73-93. Curitiba, PR: 

Juruá. 

Baldin, N. & Munhoz, E. M. B. (2011). Educação Ambiental Comunitária: uma experiência 

com a técnica de pesquisa snowball (Bola De Neve). Revista Eletrônica do Mestrado de 

Educação Ambiental. Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande. Recuperado em 

10 janeiro, 2014, de http://www.seer.furg.br/remea/article/view/3193/1855. 

Barbosa, B. R. S. N., Nascimento, E. T., Carvalho, I. A. F., & Cavalcante, J. C. D. (2014). 

Invisibilidade lésbica e a interseccionalidade de opressões. Anais do 18 Redor. 

Universidade Federal Rural de Pernambuco.  

Barbosa, R. M., Koyama, M. A. H. (2006). Mulheres que fazem sexo com mulheres: algumas 

estimativas para o Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 22(7), 109-118. 

Barbosa, R. M., & Facchini, R. (2009). Acesso a cuidados relativos à saúde sexual entre 

mulheres que fazem sexo com mulheres em São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 

25(Supl.2), pp. 291-300. Recuperado em 09 dezembro, 2014, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2009001400011&lng

=en&tlng=pt. 10.1590/S0102-311X2009001400011. 

Barbosa, R. M. & Facchini, R. (2006). Saúde da Mulher Lésbica. Dossiê: promoção da 



 111 

equidade e da integralidade. Rede Feminista de Saúde. Recuperado em 10 dezembro, 

2014, de http://www.cfess.org.br/arquivos/dossie_da_saude_da_mulher_lesbica.pdf. 

Bardin, L. (1977). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

Bauer, G. R. & Welles, S. L. (2001). Beyond Assumptions of Negligible Risk: Sexually 

Transmitted Diseases and Women Who Have Sex with Women. American Journal of 

Public Health, 91(8), pp. 1282-1286. Recuperado em 10 dezembro, 2014, de 

http://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.91.8.1282. 

Bento, A. P. (2012). A saúde das mulheres lésbicas: Uma pesquisa bibliográfica. Monografia 

de Aperfeiçoamento/Especialização em Saúde Pública, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

Borillo, D. (2009). A homofobia. Em T. Lionço. Homofobia & Educação: um desafio ao 

silêncio. pp. 15-46. Distrito Federal: Letras Livres. 

Brasil, Ministério da Saúde. (2010). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Cadernos de Saúde: saúde sexual e saúde reprodutiva. Brasília. Recuperado em 

05 novembro, 2015, de  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf 

Brasil, Ministério da Saúde. (2007). Carta dos Direitos dos Usuários. Recuperado em 05 

dezembro, 2015, de  http://www.use.ufscar.br/direitos-e-deveres-dos-usuarios/carta-

direitos-usuarios. 

Brasil, Ministério da Saúde. (2015). Secretarias de Direitos Humanos (SDH). Políticas para as 

Mulheres (SPM). Campanha Cuidar bem da saúde de cada um. faz bem para todos. Faz 

bem para o Brasil. Recuperado em 02 novembro, 2015, de 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sgep/lgbt 

Brega Filho, V. & Alves, F. B. (2009). O direito das Mulheres: uma abordagem crítica, 

Argumenta. Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica, Jacarezinho,10. 



 112 

Brown, J. C. (1986). Atos Impuros: A vida de uma freira lésbica na Itália da Renascença. São 

Paulo, editora brasiliense. 

Calderaro, F. (2011). Políticas de saúde voltadas às lésbicas: um estudo sobre a possibilidade 

de reverter um quadro histórico de invisibilidade. Dissertação de Mestrado não publicada, 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP. 

Carneiro, N. S. & Menezes, I. (2007). From an oppressed citizenship to affirmative identities: 

Lesbian and gay political participation in Portugal. Journal of Homosexuality, 53(3), 65-

82. 

Carrara, S., & Ramos, S. (2005). Política, Direitos, Violência e homossexualidade: pesquisa 

9a Parada do Orgulho GLBT - Rio 2004. 1. ed. Rio de Janeiro: Cepesc. 

Carvalho, S. C. (2011). Entre ditos, não-ditos e interditos: saúde sexual de mulheres com 

práticas afetivo-sexuais com mulheres. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa 

de pós-graduação em Psicologia Clínica, Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da 

Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro. 

Carvalho, V. A. (2013). As Representações Sociais de Mulheres Lésbicas sobre Atenção à sua 

Saúde. Monografia de conclusão de curso de especialização, Curso de Especialização em 

Saúde Pública, Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Social, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Pelotas, Rio Grande do Sul. 

Castañeda, M. (2007). A experiência homossexual: explicações e conselhos para os 

homossexuais, suas famílias e seus terapeutas. São Paulo: Editora A Girafa. 

Coelho L. (2001). A Representação Social da Homossexualidade Feminina nos Ginecologista 

do Ponto de Vista da Mulheres Lésbicas e Bissexuais. Tesserat. 

Córdova, L. F. (2000). Amor sem vergonha: trajetórias pessoais e vida conjugal entre gays e 

lésbicas na comunidade de Ratones. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina. 



 113 

 Córdova, L. F. (2006). Trajetórias de homossexuais na ilha de santa Catarina: temporalidades 

e espaços. Dissertação de Mestrado não publicada, Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, Santa Catarina. 

Costa, C. G., Pereira, M., Oliveira, J. M., & Nogueira, C. (2010). Imagens sociais de pessoas 

LGBT. Em Nogueira, C. & Oliveira, J. M. (Orgs.), Estudo sobre a discriminação em 

função da orientação sexual e da identidade de gênero, pp. 93-147. Lisboa: Comissão para 

a Cidadania e a Igualdade de Género. 

Facchini R. (2008). Entre umas e outras: mulheres, (homo)sexualidades e diferenças na cidade 

de São Paulo. Tese de Doutorado. Campinas: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Estadual de Campinas. 

Falquet, J. (2004). Breve Reseña de Algunas Teorías Lésbicas. Fem. e Libros, México. 

Recuperado em 08 agosto, 2015, de 

https://julesfalquet.files.wordpress.com/2010/05/breve-resena-pdf-pr-blog.pdf . 

Fethers, K., Marks, C., Mindel, A. & Estcourt, C. S. (2000). Sexually transmitted infections 

and risk behaviours in women who have sex with women. Sex. Transm, Infect. 76, pp. 345–

349. 

Figueiredo, M. A. C. & Souza, L. B. (1993). Atitudes frente à AIDS: análise da adequação de 

um modelo afetivo/cognitivo para estudos diferenciais com profissionais de saúde. 

Medicina (Ribeirão Preto), 26(3), pp. 393- 407. 

Foucault, M. (1978). The history of sexuality, vol. 1. The will to knowledge. London, Penguin.  

Gaudad, L. A. (2013). Heteronormatividade em Dispositivos Visuais: análise de campanhas 

governamentais de sexualidade para mulheres lésbicas. Monografia (Bacharelado em 

Serviço Social), Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal. 



 114 

Geluda, K., Bosi, M. L. M., Cunha, J. L. A. & Trajman, A. (2006). “Quando um não quer, dois 

não brigam”: um estudo sobre o não uso constante de preservativo masculino por 

adolescentes do município do Rio de Janeiro, Brasil. Caderno de Saúde Pública, 22(8), 

1671-1680. Recuperado em 04 março, 2015, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2006000800015&lng

=en&tlng=pt. 

Godoy, R. M. (2001). Encontros Prazerosos: modos e estilos de vida de mulheres lésbicas em 

Florianópolis. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia – 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, Santa Catarina. 

Godoy, R. M. (2008). Modos de vida de Mulheres Lésbicas em Florianópolis. Em Lago, M. C., 

Toneli, M. J., Beiras, A., Vavassori, M. B. & Muller, R. C. (Org.). Gênero e pesquisa em 

psicologia social. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Goffman, E. (1988). Estigma: Notas Sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 

Granado, L. (1998). Mitos sobre a Relação entre Mulheres e a Transmissão de DST/HIV. 

Boletim Ousar viver, São Paulo, 4(6).  

Grupo Arco-íris. (2008). Pesquisa Lesbianidade, Bissexualidade e Comportamento Sexual. Rio 

de Janeiro. 

Headblom, J. H. & Hartmann, J. J. (1980). Research on Lebianism: selected effects of time, 

geographical location, and data collection technique. Archives of Sexual Behavior June 

1980, 9(3), pp. 217-234. Recuperado em 16 setembro, 2015, de  

https://www.researchgate.net/publication/15801795_Research_on_lesbianism_Selected_e

ffects_of_time_geographic_location_and_data_collection_technique 

Hsieh, H., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. 



 115 

Qualitative Health Research, 15(9),  pp. 1277-1288. 

Kalckmann, S. (2013). Preservativo Feminino e Dupla Proteção: desafios para os serviços 

especializados de atenção às DST’s e Aids. Temas em Psicologia, 21(3), pp. 1145-1157. 

https://dx.doi.org/10.9788/TP2013.3-EE18PT. 

Kwakwa H. A., Ghobrial M. W. (2003). Female-to-female transmission of human 

immunodeficiency virus. Clinical Infectious Diseases. 36(3). Recuperado em 20 outubro, 

2015, de http://cid.oxfordjournals.org/content/36/3/e40.full. 

Knauth, D. R. (2009). As faces da homofobia no campo da saúde. Fundação medica do Rio 

grande do sul.  

Lima, P. E. S. (2011). Lésbicas, comunicação e saúde. Monografia (Especialização em 

Comunicação em Saúde) - Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 

Lins, R. N. (2012). O Livro do Amor: Vol. 2 do Iluminismo à Atualidade. Best Seller, Rio de 

Janeiro.  

Lins, R. N. (2013). O Livro do Amor: Vol. 1 da Pré-história à Renascença. Best Seller, Rio de 

Janeiro.  

Lionço, T. (2008). Que direito à saúde para a população GLBT? Considerando direitos 

humanos, sexuais e reprodutivos em busca da integralidade e da equidade. Saúde e 

Sociedade, 17(2), pp. 11-21. Recuperado em 19 janeiro, 2015, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010412902008000200003&lng

=en&tlng=pt. 10.1590/S0104-12902008000200003. 

Louro, G. L. (1997). Gênero, Sexualidade e Educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 

Petrópolis, RJ: Vozes.  

Mann, J., Tarantola, D. J. M., & Netter, T. W. (1993). A AIDS no mundo: Vol. 1. História social 

da AIDS. Rio de Janeiro, RJ: Relume Dumará. 



 116 

Marrazzo, J. M. (2000). Sexually transmitted infections in women who have sex with women: 

who cares? Sex. Transm. Infect, 76(5), pp. 330-332. 

Marrazzo, J. M. (2004). Barriers to Infectious Disease Care among Lesbians. Emerging 

Infectious Diseases, 10. Recuperado em 19 janeiro, 2015, de 

http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/10/11/pdfs/04-0467.pdf. 

Martinho, M. (2008). Prazer Sem Medo - Informações para Mulheres que Transam com 

Mulheres. Rede de Informação um outro Olhar. 5 ed.  

Mata, G. M. (2009). As Práticas Homossexuais Femininas na Antiguidade Grega: uma análise 

da poesia de Safo de Lesbos (Século VII a.C). Revista Aletheia, 1, pp. 1-15. 

Matebeni, Z., Camargo, T. M. C. R., Camargo Jr, K. R., & Dias, L. F. (2009). All Sexed Up: a 

resposta de mulheres lésbicas negras jovens ao sexo (mais) seguro em Johannesburg, 

África do Sul. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 19(2), pp. 333-348 Recuperado em 15 

dezembro, 2015, de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

73312009000200005&lng=en&tlng=pt. 

Meinerz, N. E. (2005). Entre mulheres: estudo etnográfico sobre a constituição da parceria 

homoerótica feminina em segmentos médios na cidade de Porto Alegre – RS. Dissertação 

(Mestrado em Antropologia social) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

Meinerz, N. (2009). Método Cem por cento Garantido. Práticas de sexo seguro em relações 

homoeróticas entre mulheres de segmentos médios em Porto Alegre. Boletim Eletrônico 

Ciudadania Sexual, America Latina, 16, pp. 1-7. 

Mello, L., Perilo, M., Braz, C. A., & Pedrosa, C. (2011). Políticas de saúde para lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais no Brasil: em busca de universalidade, integralidade e 

equidade. Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro), (9), pp. 7-28. Recuperado em 01 

setembro, 2015, de 



 117 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198464872011000400002&lng

=en&tlng=pt. 10.1590/S1984-64872011000400002. 

Melo, A. P. L. (2010). “Mulher Mulher” e “Outras Mulheres”: Gênero e homossexualidade(s) 

no Programa de Saúde da Família. Dissertação de Mestrado. Universidade Estatual do Rio 

de Janeiro, Rede Sirius/cbc, Rio de Janeiro, Brasil. Recuperado em 11 julho, 2015, de 

http://livros01.livrosgratis.com.br/cp148126.pdf. 

Melo, Z. M. (1999). Os estigmas: a deterioração da identidade social. Pontifícia Universidade 

Católica de Minas. Recuperado em 01 setembro, 2015, de 

http://proex.pucminas.br/sociedadeinclusiva/anaispdf/estigmas.pdf.  

Mezomo, J. C. (2001). Gestão da qualidade na saúde: princípios básicos. Barueri: Manole. 

Minayo, M. C. (2004). O desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde. 8 ed. São 

Paulo: Hucitec. 

Molina, L. P. P. (2011). A homossexualidade e a historiografia e trajetória do movimento 

homossexual. Antíteses, 4(8). p. 949-962. Recuperado em 11 julho, 2015, de 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses. 

Monzon O. T., Capellan J. M. (1987). Female-to-female transmission of HIV. Lancet, 2, 40–

41. 

Moraes, L.; & Esteves, M. C. (2011). Práticas Sexuais de Mulheres Lésbicas e Bissexuais e a 

Relação com a Prevenção das Dst/Hiv/Aids. Seminário Internacional Enlaçando 

Sexualidades Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução, 

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura.  

Moscheta, M. S. (2011). Recursos relacionais para a qualificação da assistência à saúde da 

população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Tese de Doutorado não 

publicada, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo.  



 118 

Moura, E. L. (2011). Fatores de Impacto que Influenciam na Adesão ao Preservativo por 

Mulheres Soropositivas para o HIV com Aids. Tese de Doutorado, Escola de Enfermagem, 

Cuidados e Saúde, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

Muñoz Sánchez, A. I. & Bertolozzi, M. R. (2007). Pode o conceito de vulnerabilidade apoiar a 

construção do conhecimento em Saúde Coletiva?. Ciência & Saúde Coletiva, 12(2), pp. 

319-324. Recuperado em 05 fevereiro, 2016, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232007000200007&lng

=en&tlng=pt. 

Navarro-Swain, T. (2004). O que é lesbianismo: Brasiliense, SP. 

Nogueira, C., & Oliveira, J. M. (2010). Um olhar da psicologia feminista crítica sobre os 

direitos humanos de pessoas LGBT. In C. Nogueira & J. M. Oliveira (Orgs.), Estudo sobre 

a discriminação em função da orientação sexual e da identidade de gênero (pp. 9-17). 

Lisboa: Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero. 

Oliveira, A. M. D. (2005). Notas para a história das mulheres: lesbianismo. Breves de Saúde, 

5. Recuperado em 03 março, 2015, de 

http://www.brevesdesaude.com.br/ed05/lesbianismo.htm 

Oliveira, L. K. (2013). A visibilidade das mulheres lésbicas em Porto Alegre, de 1997 a 2011. 

Monografia de conclusão de curso. Graduação em Sociologia. Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijui. 

Parker, R. & Aggleton, P. Estigma discriminação e Aids. Rio de Janeiro: ABIA - Associação 

Brasileira Interdisciplinar de Aids, 2001. (Coleção ABIA – Cidadania e Direitos, nº 1). 

Recuperado em 10 junho, 2015, de 

http://www.abiaids.org.br/_img/media/colecao%20cidadania%20direito.pdf. 



 119 

Paula, P. S. R. & Lago, M. C. S. (2012). Da peste gay ao barebacking sex: AIDS, biopolitica e 

risco em saúde. Ciencias Sociales y Educación, 4 (2). Recuperado em 16 junho, 2015, de 

http://revistas.udem.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/article/view/786. 

Piason, A. S. (2008). Mulheres que amam mulheres: perspectivas acerca do processo de auto-

reconhecimento e visibilidade social. Dissertação de Mestrado, Mestrado em Psicologia 

Social e da Personalidade, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande Do Sul, Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul. 

Piason, A. S. & Strey, Marlene N. (2011). Um Novo Olhar em Relação às Mulheres: Em Busca 

de Visibilidade às Lésbicas. Em Strey, M. N.; Piason, A. S. & Júlio, A. L. S. (Org.). Vida 

de Mulher: Gênero, Sexualidade e Etnia. v. 7. Porto Alegre: EDIPUCRS. 

Pinto, V. M. (2004). Aspectos epidemiológicos das doenças sexualmente transmissíveis em 

mulheres que fazem sexo com mulheres. Dissertação de Mestrado, Curso de Epidemiologia, 

Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Pinto, C. & Moritz, M. L. (2010). A tímida presença da mulher na política brasileira: eleições 

municipais em Porto Alegre de 2008. Revista Brasileira de Ciência Política, 2. Brasília, 

pp. 61-87. 

Pinto, C. R. J. (2010). Feminismo, História e Poder. Revista de Sociologia e Política, 18(36), 

pp. 15-23. Recuperado em fevereiro 02, 2015, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010444782010000200003&lng

=en&tlng=pt. 

Pontes, A. P. M. D., Cesso, R. G. D., Oliveira, D. C. & Gomes, A. M. T. (2009). O princípio 

de universalidade do acesso aos serviços de saúde: o que pensam os usuários? Rev. Enferm., 

13(3), pp. 500-507. 

Portinari, D. (1989). O discurso da homossexualidade feminina. São Paulo, Brasiliense. 

Prado, M. A. & Machado, F.V. (2008) Preconceito contra homossexuais: a hierarquia da 



 120 

invisibilidade. São Paulo: Cortez. 

Rago, M. (2002). Feminizar é preciso. Por uma cultura filógina. Revista do SEADE, São Paulo, 

15(3), 53-66. Recuperado em 10 dezembro, 2014, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010288392001000300009&lng

=en&tlng=pt. 

Ribeiro, K. C. S. (2010). Adolescência e Sexualidade: vulnerabilidade às DST’s, HIV/Aids e a 

gravidez em adolescentes paraibanos. Dissertação de Mestrado não publicada. Programa 

de Pós-graduação em Psicologia Social,  Universidade Federal da Paraíba,  João Pessoa, 

Paraíba. 

Rich, A. (1996). Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana (1980). DUODA Revista 

d'Estudis Feministes, 10. Recuperado e 16 novembro, 2014, de 

http://www.mpisano.cl/psn/wp-content/uploads/2014/08/Heterosexualidad-obligatoria-y-

existencia-lesbiana-Adrienne-Rich-1980.pdf. 

Robertson, P. & Schachter J. (1981). Failure to identify venereal disease in a lesbian population. 

Sex. Transm. Dis., 8(2), pp. 75-76. 

Rohden, F. (2009). Uma Ciência da Diferença: sexo e gênero na medicina da mulher. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ. 

Rodrigues, J. L. (2011). Estereótipos de Gênero e o Cuidado em Saúde Sexual de Mulheres 

Lésbicas e Bissexuais. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Saúde Pública,   São Paulo. 

Rothblum, E. D. & Brehony, K. A. (1993). Boston Marriages – Romantic but asexual 

relationships among contemporary lesbians. Amherst: The University of Massachussets 

Press. 



 121 

Rufino, A. (2014). Políticas Públicas para a Saúde de Lésbicas no Brasil. Em Brasil, Ministério 

da Saúde. Atenção Integral à Saúde de Mulheres Lésbicas e Bissexuais. (pp. 15-17), 

Distrito Federal, Brasília. 

Saldanha, A. A. W. (2003). Vulnerabilidade e Construções de Enfrentamento da 

Soropositividade ao HIV por Mulheres Infectadas em Relacionamento Estável. Tese de 

Doutorado, Pós-graduação em Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

Sedgwick, E. K. (2007). A epistemologia do armário. Cadernos Pagu, Campinas, 28, pp. 19- 

54. 

Shirley, K. C. et al (2014). Likely Female-to-Female Sexual Transmission of HIV — Texas, 

2012. Centers for Disease Control and Prevention, (CDC). Morbidity and Mortality 

Weekly Report. 63(10). Recuperado em 04 setembro, 2014, de 

http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/wk/mm6310.pdf. 

Silva, E. A. A. (2012). Dinâmica das Relações Afetivas: crenças e implicações para a 

vulnerabilidade à Aids. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em 

Psicologia Social, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba. 

Soares, C. (2006). Corpo e história (3 ed.). Campinas, SP: Autores Associados. 

Soares, G. S. & Sardenberg, C. M. B. (2010). Assumindo a lesbianidade no campo teórico 

feminista. Recuperado em 04 setembro, 2014, de 

http://www.sbsociologia.com.brportal/idoc_download &gid=2186&Itemid=171. 

Toledo, L. G. (2008). Estigmas e Estereótipos sobre as Lesbianidades e suas Influências nas 

Narrativas de Histórias de Vida de Lésbicas Residentes em uma Cidade do Interior 

Paulista. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências e Letras de Assis – Universidade 

Estadual Paulista, São Paulo, SP.  



 122 

Toledo, L. G. (2010). Biopoder, Gêneros e Sexualidades: Articulando Desejo, (In)Visibilidade 

e Processos de Exclusão na Vivência das Lesbianidades. Em Anais do 9 Fazendo Gênero. 

Santa Catarina: UFSC. 

Valadão, R. C. & Gomes, R. A homossexualidade feminina no campo da saúde: da 

invisibilidade à violência. PHYSIS – Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 21(4), pp. 

1451-1467. 

Vilella, W. V. (2014). Homossexualidade feminina e saúde: ainda uma questão invisível? Em 

Brasil, Ministério da Saúde. Atenção Integral à Saúde de Mulheres Lésbicas e Bissexuais. 

(pp. 23-30), Distrito Federal, Brasília. 

Vilella, W. V. & Pinto, V. M. (2010). Atenção às DST em mulheres. Em Compromissos do 

governo brasileiro com a plataforma da conferência internacional sobre população e 

desenvolvimento: rumos para Cairo +20. Brasília: Presidência da República. Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres, p. 159-179. 

WHO - World Health Organization. (1946). Constitution of the World Health Organization. 

Basic Documents. WHO. Genebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

APÊNDICE I 

Universidade Federal da Paraíba 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social 

Mestrado 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezada participante, 
Esta pesquisa é sobre os Aspetos da Vulnerabilidade e da Prevenção às DST’s nas 

Práticas Afetivo-Sexuais de Lésbicas e está sendo desenvolvida pelo pesquisador Michael 
Augusto Souza de Lima, aluno de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Psicologia 
Social da Universidade Federal  da Paraíba, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Ana Alayde Werba 
Saldanha Pichelli. 

O objetivo do estudo é identificar os fatores de ordem individual, social e programática 
que podem implicar nos quadros de vulnerabilidade na saúde sexual de lésbicas na cidade de 
João Pessoa/Paraíba. Este estudo possui como benefícios o favorecimento de avanços na área 
das Ciências Sociais e Humanas, bem como auxiliar com dados no desenvolvimento de 
políticas públicas voltadas para a promoção da saúde de lésbicas. 

Solicitamos a sua colaboração para que responda a um breve questionário 
sociodemográfico e a uma entrevista áudio-gravada e semiestruturada que será baseada em 
questões relacionadas ao seu conhecimento sobre prevenção às DST’s, práticas sexuais 
preventivas e experiências nos serviços de saúde, como também sua autorização para apresentar 
os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica. Por 
ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa 
pesquisa oferece riscos mínimos para a sua saúde, contudo é importante destacar a 
possibilidade, mesmo que remota, de vivenciar um breve estado de estresse em decorrência de 
alguma(s) pergunta(s) contida(s) na entrevista que possa(m) causar certo incômodo em algumas 
participantes, no entanto, nestas situações, o pesquisador se compromete em lhe oferecer apoio 
psicológico para que retorne ao seu estado psicológico anterior ao início do estudo. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, a senhora não é 
obrigada a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 
Pesquisador. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do 
mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na forma em que é atendida pelo 
pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo.  
 O pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 
necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecida e dou o meu consentimento 
para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma 
cópia desse documento. 
 

________________________________________________________ 
Assinatura da Participante da Pesquisa 

 
________________________________________________________ 

Pesquisador Responsável 
 
Michael Augusto Souza de Lima  (Pesquisador Mestrando da Universidade Federal da 
Paraíba).  Endereço: Universidade Federal da Paraíba/CCHLA/Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Social. Contato: (83) 98801-4640 e-mail: michaelsouzalima@yahoo.com.br 
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APÊNDICE II 

Questionário Sociodemográfico 

Idade:  

Escolaridade:   

Renda (  ) Nenhuma (  ) Até 1 salário mínimo (  ) Até 3 salários mínimos (  ) Maior que 4 

salários mínimos 

Situação Laboral    (   ) Empregada   (   ) Desempregada     (   ) Aposentada 

Orientação sexual: (  ) Heterossexual ( ) Bissexual (  ) Homossexual ( ) Outra _____________ 

Está em um relacionamento afetivo-sexual? (  ) Sim (  ) Não   A quanto tempo?  

Seu relacionamento é: (  ) apenas com uma pessoa  ( ) relacionamento aberto 

Qual modalidade de serviço de saúde costuma utilizar? (  ) Público (SUS) (  ) Privado 

A quanto tempo foi sua última consulta ginecológica?   
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APÊNDICE III 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1 – O que você entende por saúde sexual? 

2 – O que você entende por Doenças Sexualmente Transmissíveis? 

3 – Quais métodos preventivos você conhece para evitar Doenças Sexualmente Transmissíveis?  

4 - Você acredita que lésbicas podem adquirir alguma Doenças Sexualmente Transmissível 

através do sexo com outra mulher? Quais seriam essas doenças? 

5 – Com que idade foi sua primeira relação sexual com outra mulher? 

6 – Na sua primeira relação, você fez uso de algum método/barreira para evitar DST’s? 

7 – Você já manteve ou mantém alguma relação sexual com homem? Caso sim, você fez ou faz 

uso de algum método preventivo, como a camisinha? 

8 – Atualmente você faz uso de algum método, método/barreira evitar DST’s? Por quê? 

9 – Você faz uso de algum(uns) tipo(s) de objeto(s) ou brinquedo(s) erótico(s) nas suas relações 

sexuais?  

10 – Você e sua parceira usam o(s) mesmo(s) objeto(s)?  

11 – Você costuma buscar atendimento médico ginecológico? 

12 – Você acredita que existe alguma relação entre sua sexualidade e suas ações de saúde 

sexual? 

13 – Já sofreu algum tipo de preconceito por ser lésbica em algum serviço de saúde? 

14 – Você acredita que os profissionais de saúde oferecem orientação sobre o sexo seguro para 

mulheres que possuem relacionamentos afetivo-sexuais com outras mulheres? 
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ANEXO I 

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

 


