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Resumo 

 

O trabalho apresenta um relato de experiência ocorrido em Natal no Rio Grande do Norte 
no Encontro de Formação da Liga Brasileira de Lésbicas- LBL (NO/NE) pontuando a 
importância de refletirmos sobre a visibilidade lésbica na saúde, entendendo a saúde em 
seus determinantes sociais. Essa temática é perpassada não somente pela saúde sexual 
também pela saúde mental, saúde da trabalhadora, saúde da mulher negra. A experiência 
foi fruto de uma roda de conversa que possibilitou, a partir das vivências das lésbicas no 
sistema de saúde, identificar situações de discriminação, mutilação, violência, exclusão e 
diversas outras formas de lesbofobia. Consideramos a necessidade de um maior 
investimento em pesquisas neste campo e ações propositivas que fortaleçam o controle 
social pelo direito à saúde e pela efetivação da política LGBT.  

Palavras- Chave:  lésbicas, saúde, LBL 

 

Introdução 

 

 A construção deste trabalho emerge da experiência vivenciada no estado do Rio 

Grande do Norte durante o Encontro de Formação da Liga Brasileira de Lésbicas-LBL 

(Norte/Nordeste) sinalizando a importância de refletirmos sobre a necessidade de 

fortalecer a visibilidade lésbica no campo da saúde. Entendemos que pontuar tal temática 

em uma roda de conversa foi extremamente enriquecedor para estabelecermos um 
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processo de troca que buscou além da reflexão, o caráter propositivo para 

desenvolvermos formas de enfrentamento às múltiplas expressões de racismo, mutilação, 

violência, lesbofobia nos diversos espaços de atendimento à saúde e de prestação do 

cuidado.    

 Através de todos os relatos das atrizes sociais presentes neste Encontro e que 

integram a LBL, foi identificada a necessidade de reconhecermos que o controle social é 

um dos mecanismos que podem ampliar a discussão sobre a assistência a lésbica nos 

serviços de saúde, que é acometida de preconceito dentro e fora dos espaços 

institucionais A própria forma de organização e lógica de atendimento nos serviços de 

saúde acabam produzindo atos discriminatórios visto que o padrão heteronormativo está 

configurado como um eixo norteador das ações em saúde.  

 Ainda se constitui como um grande desafio o processo de fortalecimento da 

visibilidade lésbica nas diversas esferas da vida social. Especialmente na saúde, 

verificamos que os programas de saúde estão voltados centralmente para a saúde 

reprodutiva (planejamento familiar, gravidez...) não considerando a sexualidade e a 

concepção ampliada de saúde.  A agenda das políticas de saúde deverá contemplar não 

só a saúde sexual mas a saúde em sua plenitude (saúde mental, sexual e etc...) tendo em 

vista as intersecções que perpassam a prestação do cuidado e a prevenção e o combate 

às múltiplas formas de discriminação e de exclusão.   

 

Visibilidade Lésbica na Saúde: Um Desafio Permanent e 

 

O processo de consolidação do SUS produziu resultados que impactaram de forma 

positiva na situação de saúde da população usuária dos serviços. Em contrapartida, 

muitas dificuldades foram verificadas para garantir o pleno funcionamento do sistema de 

saúde em condições adequadas. 

Um dos aspectos-chave que demanda um enfrentamento significativo, diz respeito 

à universalização efetiva do acesso à saúde, a mudança no modelo de atenção e a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

De modo especial, a questão da qualidade dos serviços prestados também requer 

uma mudança no modelo de gestão e na organização do processo de trabalho em saúde: 
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Exige a implementação de mudanças no processo de trabalho em 
saúde, tanto no que se refere a seus propósitos ou finalidades, 
quanto nos seus elementos estruturais, isto é, no objeto de trabalho, 
nos meios de trabalho, no perfil dos sujeitos e principalmente, nas 
relações estabelecidas entre eles e a população usuária dos 
serviços (TEIXEIRA, 2002, p.157). 

 
 

Uma reformulação no modelo de atenção se fez necessária, especialmente em 

muitas realidades municipais do Brasil, pois as maiores dificuldades encontradas na 

gestão do sistema estavam em grande parte vinculadas às relações interpessoais 

constituídas entre profissionais de saúde x usuários e gestores nos serviços de saúde. 

Essas dificuldades ligadas às relações interpessoais se configuram através do descaso, 

da negligência, da impessoalidade e de uma abordagem médica voltada muito mais para 

a queixa-conduta, não estabelecendo vínculo e uma responsabilização sobre o usuário, 

sem o reconhecimento das determinações sociais da saúde.  Pesquisas3 de satisfação do 

usuário que vêm sendo realizadas, tanto em âmbito nacional como em âmbito local, 

contribuem para incluir a ótica do usuário e fomentar propostas de mudança no modelo de 

gestão e atenção em saúde, além de traçar avaliações substantivas em relação ao 

acesso ao sistema de saúde, formas de tratamento e os principais problemas 

identificados pelos usuários no que diz respeito ao Sistema Único de Saúde. Essas 

iniciativas têm se multiplicado e contribuído de forma bastante diversificada para o 

processo de melhoria do sistema público de saúde.  

 A luta histórica dos Movimentos Sociais, especialmente do Movimento LGBT no 

campo da saúde foi decisivo para uma mudança qualitativa que reconhece a orientação 

                                                           
3 Como um dos produtos divulgados pelo “Programa de Informação e Apoio Técnico às Novas Equipes 
Gestoras Estaduais do SUS de 2003” (Progestores 2003) temos a pesquisa realizada pelo Instituto Vox 
Populi “A Saúde na Opinião dos Brasileiros: Um Estudo Prospectivo” produzida em 2003. A pesquisa 
nacional A Saúde na Opinião dos Brasileiros foi encomendada pelo Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (CONASS) para identificar o nível de conhecimento, opiniões, avaliações, grau de satisfação e 
posicionamentos da população brasileira frente a diversas questões relativas ao atendimento à saúde 
prestado pelo SUS em todo o País. O objetivo maior foi oferecer as informações coletadas aos gestores 
como mais um elemento para a tomada de decisões e o desenho de políticas de saúde que possibilitem um 
desenvolvimento do SUS contínuo e consistente. 
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sexual e a identidade de gênero na determinação social de lésbicas mas ainda temos 

muito que avançar no que diz respeito ao combate do racismo, machismo, patriarcado, 

sexismo e etc... 

 A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais constitui um significativo avanço no plano de direitos humanos, sua 

implementação requer desafios e compromissos das instâncias de governo, 

especialmente das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, dos Conselhos de 

Saúde e de todas as áreas do Ministério da Saúde. 

 Entretanto, pesquisas apontam as evidências de discriminação vivenciadas pelas 

lésbicas e pelas mulheres bissexuais no acesso e na utilização dos serviços de saúde. 

Segundo o Dossiê Saúde das Mulheres Lésbicas- Promoção da Eqüidade e da 

Integralidade (2006) publicado pela Rede Feminista de Saúde, com relação às mulheres 

que procuram atendimento de saúde, cerca de 40% não revelam a sua orientação sexual. 

Entre as mulheres que revelaram 28% referem maior rapidez do atendimento médico e 

17% afirmam que estes deixaram de solicitar exames considerados por elas como 

necessários. 

 Com relação ao exame preventivo de câncer cérvico uterino (Papanicolau), o 

referido Dossiê cita dados da pesquisa realizada em 2002 pela Coordenação DST/AIDS 

do Ministério da Saúde que demonstram que entre as mulheres heterossexuais a 

cobertura na realização deste exame nos últimos três anos é de 89,7%. Já entre as 

lésbicas e mulheres bissexuais a cobertura cai para 66,7%, mesmo entre pessoas com 

maior escolaridade e renda. 

 Almeida (2009:321) destaca que estudos revelam o despreparo médico para o trato 

de questões relativas à sexualidade em geral, além da homossexualidade 

especificamente. Tal despreparo se apresentaria tanto na recusa em discutir “questões 

subjetivas” e no menosprezo de informações desta ordem, quanto na ignorância de 

recomendações técnicas e estratégias preventivas relacionadas às práticas sexuais. 

Alguns médicos realizariam um verdadeiro esforço para manter fidelidade ao protocolo 

genérico a partir do qual se estruturam suas consultas para mulheres que não lhes falam 

de sua orientação sexual, a despeito da sua insatisfação. 
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 Na roda de conversa, as várias “falas” evidenciaram a dificuldade que os 

ginecologistas possuem em proporcionar um ambiente adequado, acolhendo com uma 

escuta qualificada capaz de propiciar a valorização da história pessoal, sobretudo sem a 

manifestação de julgamentos morais. 

 Além disso, a roda de conversa trouxe para o centro do debate a necessidade de 

reconhecer que a saúde é um direito humano e que é preciso considerar o direito da 

lésbica à saúde a partir das singularidades de suas demandas. Estas demandas não 

estão somente atreladas à sua saúde sexual (prevenção de DST´s/HIV/AIDS, 

acompanhamento no período da menopausa e etc..), mas também estão vinculadas à 

saúde mental, resgate da auto-estima, prevenção ao uso de drogas e de abuso do álcool, 

respeito ao direito à intimidade e à individualidade, ao cuidado com o corpo, à prevenção 

e combate à violência. 

 Facchini e Barbosa (2009: 298) mencionam que a escassa produção científica 

abordando a temática saúde e homossexualidade feminina no Brasil, a inexistência de 

políticas de saúde consistentes para o enfrentamento e necessidades desta população, o 

parco conhecimento sobre suas demandas e a ausência de tecnologias de cuidado à 

saúde adequadas- aliados à persistência de pré-noções e preconceitos- convertem-se, no 

âmbito da saúde pública, em desperdício de recursos, em constrangimento durante o 

atendimento, em assistência inadequada e muito provavelmente, em um grande 

contingente de mulheres com problemas de saúde não diagnosticados e não tratados. 

 A partir da roda de conversa, entendemos que algumas proposições estratégicas 

devem ser elencadas para a garantia da visibilidade lésbica na saúde, são elas:     

 

• Considerar a orientação sexual no atendimento; 

• Conhecer o tamanho da população lésbica e suas demandas; 

•  Maior articulação entre os Movimentos Sociais, Organizações da Sociedade Civil,  

Universidade e Serviços de Saúde, no intuito de assegurar maior investimento e 

produção de pesquisas e ações extensionistas que tenham como temática a 

população lésbica; 
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• Ressaltar a importância da interseccionalidade4 no atendimento à saúde, 

evidenciando a existência das determinações de gênero, raça, classe social, 

geracional, orientação sexual, entre outras... na prestação do cuidado; 

• Reformulação dos protocolos com sensibilização e capacitação de gestores e 

trabalhadores da saúde para a temática. 

 

 O sentido deste Encontro residiu não só na possibilidade de travar e ampliar o 

debate acerca de temáticas essencialmente relevantes, tais como: racismo, lésbicas na 

saúde, movimento feminista, dimensão política. Especialmente a troca estabelecida 

produziu abrir “novas janelas” para o mundo onde acreditamos que a construção de um 

sistema de saúde que reconheça e incorpore as diferenças e as determinações sociais 

seja viável.   

 

Considerações Finais 

 

 O Encontro da LBL Norte/Nordeste abriu a possibilidade de construção de um 

fórum permanente de discussão sobre temáticas, situações e questões que atravessam a 

vida das lésbicas em seu cotidiano. Situações que na maioria das vezes são perpassadas 

por múltiplos desafios e por enfrentamentos ao racismo, à lesbofobia, aos estereótipos, à 

vergonha, ao desrespeito e etc. 

 Ser lésbica além de significar um exercício da sexualidade que rompe com o 

padrão heteronormativo de ser, baseado na relação homem x mulher, propõe uma 

identidade em movimento que desconstrói a lógica do instituído, propondo um novo modo 

de amar e de ser feliz. 

 É necessário pensar a visibilidade lésbica não só na saúde mas em todas as 

dimensões da vida social, dentre elas: educação, trabalho, cultura, família, entre outras. 

                                                           
4 A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita de vários modos: discriminação 
composta, cargas múltiplas, ou como dupla ou tripla discriminação. A interseccionalidade é uma 
conceituação do problema que busca capturar as conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre 
dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 
patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 
estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a 
interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo 
de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. (CRENSHAW,2002:177). 
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 O que desejamos é que a dimensão humana seja considerada na sua 

singularidade e que um modo diferenciado de exercer a sexualidade seja respeitado em 

sua plenitude. 

 Pensamos que apesar de todas as “crises” e incertezas presentes na sociedade, a 

força do Movimento Social permanece como motriz para alavancar a transformação. Que 

as companheiras compartilhem mais as suas experiências por meio de mais rodas de 

conversa e que principalmente o processo de ruptura com a lógica instituída tenha como 

aliado a participação social e políticas públicas fundamentadas no reconhecimento das 

intersecções. 
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