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RESUMO 

 Foi realizada uma revisão de literatura com o objetivo de analisar a 
produção científica publicada em revistas de saúde indexadas pelo Scielo, que 
possuem as palavras-chave homossexualidade e homossexualismo. Foram 
encontrados 91 artigos e destes analisados 32. Foram descartadas as revistas 
de psicologia voltadas para profissionais psicólogos e admitidas revistas de 
língua portuguesa, de psicologia ou psiquiatria que tivessem o enfoque na 
saúde coletiva, além é claro das revistas de medicina, enfermagem e saúde 
pública. Constatou-se, a priori, que o tema da homossexualidade só começou a 
ser publicado nas revistas de saúde no final da década de 90. A produção 
bibliográfica foi organizada em três seções: (1) Homossexualidade (2) 
Homossexualidade Masculina e (3) Homossexualidade Feminina. A divisão 
através desses tópicos culminou em abordagens diferentes. A partir destas 
seções foi feita uma análise aprofundada buscando identificar as concepções 
de saúde adotadas pelos autores. Concluiu-se que muitos trabalhos centram-
se nas doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS o que favorece à 
reflexão acerca do papel político-filosófico destas revistas como meio de 
veiculação de informação. A associação homossexualidade-doenças 
sexualmente transmissíveis reforçam o preconceito sobre homossexuais, 
colocando-os, na maioria das vezes, como vulneráveis as doenças por motivos 
sem qualquer relevância ou comprovação científica. Especificamente com 
relação a população feminina, constatou-se a escassez de material, além do 
pouco comprometimento com a definição ampliada da saúde. Esta conclusão 
reflete e promove o despreparo dos profissionais de saúde como também o 
mal-estar da população de Não-Heterossexuais. 
 

Palavras Chave: Homossexualidade; Homossexualidade Masculina; 

Homossexualidade Feminina. 
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INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a sexualidade tem sido condicionada por padrões 

morais, sofrendo intervenção de caráter religioso e médico. Segundo SANTOS 

(2002) com o surgimento da Sexologia, a diversidade de orientações sexuais 

poderia ser ajustada se o paciente fosse submetido a uma terapia médica 

adequada. Progressivamente a ciência passou a ocupar o lugar da religião. 

Através de um discurso de normalidade, a ciência médica acabou se 

apropriando de um saber „seguro e legítimo‟. Tudo o que os médicos 

dissessem sobre qualquer tema, era motivo de mudanças drásticas na 

sociedade e com a homossexualidade não foi diferente. Como produto desta 

situação o pecado deu lugar a  patologia.  

 Este estudo consiste em uma revisão de literatura da produção indexada 

pelo Scielo. Ao utilizar as palavras-chave “homossexualidade e 

homossexualismo” foram encontrados 91 artigos, destes, apenas 32 estavam 

publicados em revistas de saúde, a saber: Cadernos de Saúde Pública; Ciência 

& Saúde Coletiva; Escola Anna Nery; Estudos de Psicologia; Interface – 

Comunicação, Saúde, Educação; Physis: Revista de Saúde Coletiva; 

Psicologia em Estudo; Psicologia: Reflexão e Crítica; Psicologia: Teoria e 

Pesquisa; Revista Brasileira de Enfermagem; Revista Brasileira de 

Epidemiologia; Revista Brasileira de Psiquiatria; Cadernos de Saúde Pública e 

Revista  de Saúde Pública.  

Constatou-se que o tema da homossexualidade só começou a ser 

publicado nas revisitas de saúde no final da década de 90. Mais 

especificamente, dois artigos datam de 1997, os demais foram publicados a 

partir de 2000. O tema homossexualidade foi o primeiro a ser abordado, 

seguido de Homossexualidade Masculina e somente nove anos depois, a 

Homossexualidade Feminina teve o seu primeiro artigo publicado no „Cadernos 

de Saúde Pública‟ (Barbosa, 2006). 

A produção que constituiu o corpus de análise desta revisão foi 

organizada em três seções: (1) Homossexualidade (2) Homossexualidade 

Masculina e (3) Homossexualidade Feminina. Além disso, os artigos também 
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foram analisados e identificados a partir da concepção de saúde adotada pelos 

autores.  

 

Homossexualidade – 1997 a 2008 

Neste tópico, encontram-se quatorze trabalhos que não fazem alusão a 

um tipo específico de homoafetividade. CARNEIRO (1997) é o primeiro autor a 

publicar um trabalho numa revista de saúde sobre homossexualidade com o 

objetivo de investigar o processo de escolha amorosa entre casais hétero e 

homossexuais. Essas transformações sociais que vêm afetando a vivência da 

conjugalidade tanto em casais heterossexuais como em casais homossexuais 

têm relevante influência na formulação das teorias psicológicas e, 

consequentemente, na prática clínica. Daí a importância do estudo. A autora 

conclui que os homens e mulheres heterossexuais valorizam as mesmas 

qualidades em seus parceiros, ou seja, a fidelidade, a integridade, o carinho e a 

paixão. Tais qualidades são igualmente valorizadas pelas mulheres 

homossexuais, enquanto os homens homossexuais tendem a enfatizar a 

importância da atração física e da capacidade erótica.  Este estudo colabora 

para construção de modelos mais adequados de atendimento ao casal, seja ele 

heterossexual, gay ou lésbico. 

O foco do estudo de PARKER (1997) e SANTOS (2002) são questões 

relativas à epidemia da AIDS. Ambos chegam à conclusão que a intervenção é 

necessária para que haja mudanças no quadro mundial da AIDS. Concluem 

chamando atenção para o desenvolvimento de programas de prevenção ao 

HIV/AIDS na comunidade de HSH – homens que fazem sexo com homens. E 

mostra como o envolvimento da comunidade LGBT no combate ao vírus tem 

alcançado bons resultados.  

GÓES (2000) examinou a construção de uma percepção sobre a 

homossexualidade como entidade patológica e patogênica nos Estados Unidos 

e mostrou como o cinema na década de 1970 com seus relatos etnográficos 

colaborou para esta percepção doentia.  

 LACERDA (2002) apresenta um estudo realizado numa universidade 

pública da cidade de João Pessoa feita com 220 alunos no intuito de identificar 

quais fatores sustentam o preconceito na cultura brasileira. Analisando sob a 
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perspectiva das representações sociais. Conclui que mais de três quartos dos 

estudantes foram classificados como preconceituosos, sendo metade 

preconceituosa flagrante e metade preconceituosa sutil. A pesquisa também 

mostrou que mulheres têm menor preconceito se comparada ao homem. Os 

autores concluem o artigo mostrando que a hipótese para o caráter 

eminentemente depreciativo da homossexualidade masculina deva-se ao fato 

dessa homossexualidade ser considerada como um desvio de uma norma 

cultural desenvolvida por uma sociedade machista que construiu uma imagem 

do homem como hierarquicamente superior à mulher, cuja honra é ferida 

quando o indivíduo biologicamente do sexo masculino passa a adotar 

características femininas. Esta hipótese coloca a análise do preconceito contra 

homossexuais no quadro das relações de poder entre grupos. Um estudo 

semelhante é o de FLEURY (2007) que apresenta resultados diferentes, pois 

indicaram que o preconceito contra os homossexuais se expressa de forma 

mais sutil que flagrante.   

Em seu artigo ARÁN (2004) analisou os principais dispositivos de 

discurso que estabelecem fronteiras e hierarquias entre as práticas sexuais. 

Analisou também em que medida a utilização de alguns conceitos da 

Psicanálise, da Antropologia e do Direito foram evocados para definir fronteiras 

entre sexualidades normais e desviantes. Os autores salientaram a importância 

de se refletir que independente do fato de o casamento entre homossexuais se 

institucionalizar ou não, a visibilidade e o aprofundamento do debate podem ser 

uma oportunidade para se começar a pensar em novas formas de laços 

sociais. 

RAMOS (2006) traz sua contribuição tratando de como a violência contra 

homossexuais tem representado um tema central para o ativismo e 

progressivamente, também para governos e para a mídia. É chamada a 

atenção para a participação dos movimentos LGBT na elaboração de 

demandas políticas e na participação direta em práticas de prevenção, pois são 

esses grupos que vivem as experiências mais críticas de violência. Outra 

autora que trabalha a questão da violência é MADUREIRA (2007), o seu 

estudo indicou a importância das estratégias pessoais e coletivas utilizadas no 
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cotidiano para lidar com o preconceito e a discriminação em relação às 

identidades sexuais não-hegemônicas.  

SCUARDA (2006) estudou as representações sociais da 

homossexualidade em estudantes universitários da cidade do Rio de Janeiro, 

segundo orientação sexual e sexo. Os autores perceberam então a 

necessidade de ouvir indivíduos e grupos para poder compreender o que eles 

entendiam por homossexualidade. Foram identificadas diferenças significativas 

entre os grupos. Os homens homossexuais procuraram justificar/legitimar 

publicamente, considerando os direitos e a liberdade, a homossexualidade com 

o argumento/representação de que ela é incontrolável/natural, enquanto as 

mulheres homossexuais preferiram construir e aperfeiçoar contratos de 

interação no plano interpessoal, como na família e no namoro, para obter 

reconhecimento social. Já os homens e mulheres heterossexuais, referindo-se 

muito à normatização e outros conteúdos que reforçavam as convenções 

sociais indicaram menos possibilidade de reconhecimento da 

homossexualidade. 

SALOMÉ (2007) apresentou os resultados de sua pesquisa qualitativa 

que propôs compreender a estrutura, a dinâmica e o significado da família de 

casais do mesmo sexo. Os autores concluem chamando atenção para que a 

pesquisa sensibilize e revele aos profissionais de saúde que o cuidar autêntico, 

com respeito e sem preconceito, é possível, é humano e resgata a cidadania, 

distinguindo cada pessoa em sua individualidade, sexualidade e especificidade. 

Segundo MENEZES (2007) uma série de hipóteses foram elaboradas 

para explicar o comportamento homossexual em diversas espécies animais. A 

hipótese defendida pelas autoras é que a homossexualidade não seria 

geneticamente determinada, logo não requereria valor de sobrevivência. Uma 

das hipóteses seria que este comportamento seria um subproduto da evolução 

do prazer enquanto efeito essencial do ato sexual para favorecer a reprodução 

e a criação de vínculos entre parceiros.  

Em seu trabalho, RIOS (2008) afirmou que os diferentes eventos 

corporais da comunidade homossexual se alicerçam em uma mesma estrutura 

conceptual, que foca numa transgressão ao "corpo-carne", nos moldes da 

filosofia de São Paulo. Uma exaltação do “tesão”, o prazer erótico proibido, que 
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só deveria ser "utilizado" para fins reprodutivos. A 'Carne' que, em vez de 

sublimada, é exaltada; constantemente insuflada e encantada por acréscimos 

de mais “tesão”. 

Por fim, NUCCI (2008), último autor dessa seção, publicou uma análise 

de como determinadas teorias contemporâneas sobre a homossexualidade se 

articulam à idéia de "terceiro sexo”. Esta análise foi construída a partir de um 

levantamento de artigos sobre homossexualidade articulada à idéia de "terceiro 

sexo" publicados no periódico Archives of Sexual Behavior entre 1971 e 2006. 

Os artigos estão calcados numa visão da heterossexualidade como uma 

característica distintiva de gênero. Essa visão produz uma aproximação entre, 

de um lado, o homem homossexual e as mulheres heterossexuais e, de outro, 

as mulheres homossexuais e os homens heterossexuais. Este tipo de 

raciocínio possui grande similaridade com a teoria do "terceiro sexo" dos 

primeiros teóricos da homossexualidade, em que o homem homossexual era 

pensado como possuidor de uma "alma feminina em um corpo masculino". 

Sobretudo nos artigos mais "biologizantes", como os que utilizam a teoria dos 

hormônios pré–natais, a semelhança com a visão da homossexualidade como 

pertencentes a um "terceiro sexo" é clara. Entretanto, noções mais vagas ou 

metafísicas – como "alma" ou " mente" – são substituídas por outra mais 

concreta e física – o cérebro. 

 

Homossexualidade Masculina – 2000 a 2010 

Três anos após as revistas „Psicologia: Reflexão e Crítica‟ e „Physis: 

Revista de Saúde Coletiva‟ publicarem os primeiros artigos sobre 

homossexualidade, a Revista Brasileira de Epidemiologia publicou o primeiro 

estudo no campo da Homossexualidade Masculina. Trata-se de um estudo de 

corte transversal realizado por GONDIM (2000) que analisou fatores 

relacionados às relações sexuais desprotegidas, entre homo/bissexuais 

masculinos da cidade de Fortaleza (CE). A pesquisa demonstrou que boa parte 

dos homossexuais entrevistados praticavam o sexo anal sem o uso de 

preservativo de borracha. Segundo COLOSIO (2007) dados apontam um 

decréscimo acentuado na categoria de exposição homossexual, comparada às 

demais categorias. Apesar dessa importante mudança, a população de HSH 
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manteve um quadro expressivo de infecção pelo HIV, aproximadamente um 

quarto do total de casos, motivo pelo qual foi apontado como grupo preferencial 

para ações constantes de prevenção, a fim de que aumente a prevalência da 

prática de sexo mais seguro.  

Na mesma linha, BELOQUI (2008) analisou o risco relativo para AIDS na 

população de HSH em relação a população heterossexual masculina. E 

mostra, em concordância com os outros autores, que existe uma diminuição do 

número de casos de AIDS na população de HSH e um aumento na população 

heterossexual. Isso pode diminuir o estigma dos HSH, embora iniciativas 

publicitárias voltadas à diminuição da discriminação em relação à HSH foram 

sido censuradas, o projeto de lei de união civil não foi votado e os HSH foram 

proibidos de doarem sangue. 

Com os diversos estudos sobre homossexuais no mundo, outros 

interesses podem ganhar lugar nos espaços científicos, dividindo espaço com a 

AIDS. MELIN (2002), por exemplo, realizou um estudo com o objetivo de 

discutir „semelhanças e diferenças dos Transtornos Alimentares (TA) em 

homens e mulheres, enfatizando os tópicos que tinham implicações práticas 

para os profissionais de saúde mental‟ dificultando o diagnóstico, atrasando o 

tratamento e, consequentemente, aumentando o risco de complicações dos TA 

em pacientes masculinos por causa da desinformação. Alguns grupos de 

homens apresentaram maiores chances de desenvolver um TA, entre eles 

destacaram-se aqueles cujas profissões estão ligadas a uma preocupação com 

o peso ou a forma corporal – bailarinos, modelos, jóqueis, ginastas, nadadores, 

fisiculturistas, corredores e lutadores de luta livre e outro importante fator de 

risco é a homossexualidade. Nos EUA, cerca de 20% da população de 

homossexuais masculinos sofriam de um TA a epoca, estimava-se que 42% 

dos homens com Bulimia Nervosa eram homossexuais ou bissexuais.   

RIOS (2003) abordou aspectos da vivência erótica de jovens 

homossexuais no Rio de Janeiro, realizando uma pesquisa etnográfica e  

mapeando a trajetória sexual destes jovens chamando atenção para as 

questões relativas às vivências da sexualidade na infância. Segundo a 

pesquisa, os participantes começaram a vivenciar a sexualidade entre os sete 

e os 14 anos. O autor questionou nesta oportunidade „até que ponto o 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

 

moralismo sexual e a crença de que crianças não se relacionam sexualmente 

estavam impedindo que se classifiquem os casos de AIDS, concebidos como 

de exposição ignorada, como sendo realmente causados por transmissão por 

via sexual? 

FUNARI (2003) trabalhou as questões subjetivas e chama de 

“comportamento patológico” a atitude de sexo desprotegido ciente das 

possíveis conseqüências. O autor considerou que as pessoas realizam uma 

reapropriação das normas de prevenção, deixando-as mais próximas de seus 

quadros cognitivos. É como se os praticantes de sexo desprotegido 

manipulassem/adaptassem as práticas de prevenção. Isso demonstra a 

autonomia do sujeito em relação ao modo de levar a vida e poderia trabalhar 

esta capacidade do ser humano a favor da prevenção de doenças.  

Segundo ANDRADE (2007) era marcante a defasagem entre o 

conhecimento e a adoção do sexo seguro, repercutindo na manutenção 

elevada de casos notificados de AIDS neste grupo. Outros elementos 

relevantes no risco para a aquisição de DST e para a infecção pelo HIV foram o 

início precoce da vida sexual e o número de parcerias sexuais na vida.        

TAQUETTE (2005) em seu artigo investigou as características de 

rapazes que se relacionaram sexualmente com outros homens, objetivando 

descrever características deste grupo para melhor compreender a vivência da 

sexualidade na adolescência e subsidiar programas de prevenção de doenças, 

promoção de saúde e orientação sexual a adolescentes.  

Posteriormente, GRECO (2007) procurou descrever o comportamento 

bissexual masculino quanto à identidade sexual, o uso de preservativo, a 

frequência de relações sexuais e os tipos de parceria. Procurou verificar 

diferenças entre práticas protegidas nas suas relações com homens e 

mulheres. Alguns estudos indicaram que os indivíduos bissexuais e usuários de 

drogas injetáveis constituíam “populações-ponte”, contribuindo para a 

crescente taxa de infecção pelo HIV entre mulheres. 

GUEDES (2007) relatou dois casos clínicos de rapazes que buscaram 

psicoterapia a partir de demandas afetivas e amorosas. O autor acredita que a 

psicoterapia tenha propiciado um conjunto de mudanças emocionais, além da 

diminuição dos sintomas depressivos. Os resultados indicaram que os modelos 
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de apego aos pais parecem ter influenciado as representações de apego e 

experiências amorosas, que pareceram mediar os níveis de depressão. 

 DESSUNTI (2008) procurou fazer o leitor compreender, através do seu 

estudo, conceitos para o melhor convívio com as diferentes formas de 

orientação sexual e teve como objetivo, relatar experiência de estudantes e 

docentes do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual 

de Londrina junto a Organização da Sociedade Civil (OSC), que atua com 

travestis e garotos de programa. Foram realizadas oficinas onde as travestis 

relatavam suas experiências vividas na infância, principalmente no ambiente 

escolar, em que já ressentiam os efeitos da discriminação. Os autores 

chamaram atenção para como essas histórias faziam emergir nos alunos e 

profissionais a consciência da vida real de uma travesti, a entender como  

acontecia o processo de mudança de corpo. Aos poucos então, os estudantes 

iam percebendo que se tratava de um grupo vulnerável a várias doenças 

transmissíveis que necessitam de atenção especial por parte dos profissionais 

da saúde.  

SILVA (2009) realizou pesquisa sobre uma modalidade de sexo 

desprotegido que vem ganhando espaço e causando polêmica no mundo todo. 

Trata-se do barebacking que pode ser definido como o sexo anal desprotegido 

entre HSH de forma intencional, ainda que haja diferenças e ambigüidades 

quanto ao tipo de vínculo e condição sorológica dos parceiros envolvidos. 

SILVA publicou em 2010 outros dois artigos também relacionados ao 

barebacking. 

 

Homossexualidade Feminina – 2006 a 2009 

No Brasil, o tema da homossexualidade feminina está presente de 

maneira escassa no campo da saúde coletiva. Com a emergência da epidemia 

de AIDS, observa-se uma crescente preocupação com a sexualidade, 

particularmente questões referentes à homossexualidade masculina. O tema 

da homossexualidade feminina e sua relação com a saúde mantiveram-se 

marginais a todo esse processo. Os dados disponíveis para o Brasil ainda são 

poucos. O perfil da população desses estudos foi semelhante ao dos estudos 

internacionais, composto majoritariamente por mulheres brancas, pertencentes 
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aos extratos socioeconômicos médios e com maior escolaridade. Seis anos 

depois da primeira publicação sobre Homossexualidade Masculina, o 

„Cadernos de Saúde Pública‟ publicou o trabalho de BARBOSA (2006) que 

utilizou os dados produzidos pela pesquisa Comportamento Sexual da 

População Brasileira e Percepções do HIV/AIDS, realizada em 24 estados 

brasileiros e no Distrito Federal. A coleta de informações, realizada entre 

dezembro de 1997 e dezembro de 1998, refere-se a um universo composto de 

indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 16 e 65 anos, moradores das 

áreas urbanas de 183 microrregiões do Brasil.  

As diferenças observadas entre homens e mulheres estudados por 

Barbosa (2006) sugeriram que ambos transitam entre experiências homo e 

heterossexuais de maneiras distintas ao longo da vida. Os dados para as 

mulheres assumiam um padrão no qual a relação exclusivamente com pessoas 

do mesmo sexo aparece apenas no recorte de um ano, e com a ampliação do 

recorte de tempo inclui progressivamente parceiros sexuais do sexo oposto. 

ARAUJO (2004) construiu um relato de experiência no atendimento de 

„uma‟ mulher homossexual em uma unidade de saúde de referência em 

ginecologia de Fortaleza (CE), no segundo semestre de 2004. Ficou evidente a 

necessidade de construção de uma relação diferenciada entre usuária-

profissional de saúde para que haja qualidade no atendimento, especialmente 

nos serviços de atenção à saúde da mulher, onde a abordagem da sexualidade 

deve ser objeto de considerada relevância.  

PALMA e LEVANDOWSKI (2008) investigaram de maneira qualitativa as 

vivências pessoais e familiares de homossexuais femininas. Fizeram parte da 

pesquisa „seis‟ mulheres, residentes em Caxias do Sul e região, de 22 a 33 

anos, cujos familiares conheciam sua orientação sexual. Todas eram solteiras 

e de nível socioeconômico médio e exerciam alguma atividade profissional. O 

fato de ser lésbica foi considerado entre as participantes enquanto uma 

condição promotora de felicidade, sendo considerado algo normal/natural. Em 

função das mudanças sociais em curso pensa-se que novas pesquisas sobre o 

tema no contexto nacional devam ser realizadas, examinando de modo mais 

detalhado o funcionamento e a dinâmica desses relacionamentos afetivos. As 

autoras propõem também que as vivências de filhos de casais homossexuais 
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femininos também sejam investigadas, por fazerem referência à 

homoparentalidade, tema bastante em voga nos dias de hoje nas esferas 

jurídica, sociológica e antropológica. 

Para concluir o escasso número de artigos BARBOSA (2009) afirma que 

a literatura internacional aponta que a menor procura das lésbicas pelos 

serviços de saúde está associada à existência de discriminação nos serviços 

de saúde, ao despreparo dos profissionais para lidar com as “especificidades” 

desse grupo populacional e às dificuldades das mulheres em revelar a homo ou 

a bissexualidade aos profissionais de saúde. No Brasil, dados existentes sobre 

acesso a consultas ginecológicas da população de mulheres que fazem sexo 

com mulheres coincidem com os achados internacionais.  

Metade das entrevistadas relatou acesso à consulta ginecológica com 

regularidade anual. Para o restante das entrevistadas, o acesso aconteceu 

apenas esporadicamente, motivadas por demandas pontuais, ou nunca 

procuraram ginecologista. Quanto à realização do exame de Papanicolaou, a 

situação se mostrou similar ao conjunto de mulheres. 

 Entre as mulheres que relatam ao ginecologista sua orientação sexual 

esperando em contrapartida alguma orientação específica, foi comum o 

desapontamento pelo fato de o profissional não estar preparado para atendê-

las com a mesma desenvoltura e habilidade, utilizando muitas vezes uma série 

de conhecimentos estereotipados na condução da consulta. O receio ao 

preconceito estiveram muito associados à decisão de relatar ao profissional as 

práticas e preferências eróticas. 

 

Conclusão 

No campo da saúde, o tema da homossexualidade vem sendo abordado 

predominantemente através do viés biologicista excluindo a dimensão social 

pertinente ao caráter interdisciplinar deste tema.  

Diversos trabalhos a respeito da Homossexualidade se dividem entre 

preconceito/homofobia e comportamento dos homossexuais frente a 

contaminação pelo vírus HIV. Muitos trabalhos no campo da 

Homossexualidade Masculina mantiveram a atenção voltada apenas para as 

doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS. Este fato talvez 
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tenha influenciado a duplicação do preconceito no campo da saúde nos últimos 

anos. A demanda de artigos com temáticas voltadas para o comportamento 

dos homossexuais, suas vontades e suas características têm aumentado 

significativamente, mas estes artigos geralmente se encontram em revistas de 

psicologia. Também foram encontrados muitos artigos que se propuseram a 

estudar a problemática da homofobia. 

Sobre a temática da Homossexualidade Feminina existem poucos 

estudos, apenas quatro trabalhos foram publicados até a data desta revisão. 

Os poucos artigos demonstram a existência de dificuldade de lésbicas 

masculinizadas na procura de consultas ginecológicas. 

As revistas científicas têm o papel político-filosófico de levar informação 

para toda a comunidade científica, intelectual e acadêmica, por isso, o que ela 

publica deve ser ponderado. Deve-se levar em consideração os efeitos que 

podem provocar. O despreparo dos profissionais da área da saúde tem 

contribuído para o mal-estar da população de Não-Heterossexuais, isso pode 

ser resultado do que se vêm publicando ao longo dos anos, visto que revistas 

conceituadas são tidas nos meios acadêmicos como arautos de legitimidade. 

Notou-se também que as revistas de Psicologia possuem estudos 

diferenciados quando comparados aos das revistas de Saúde Coletiva, que 

embora devesse se comprometer com um discurso pautado no conceito amplo 

da saúde, se restringiram, muitas vezes a publicar artigos voltados a uma  

compreensão biologicista.    
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