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RESUMO: Este artigo objetiva discutir o acesso e as demandas aos direitos da Saúde de 
mulheres lésbicas e bixessuais no Brasil. Inicialmente aborda-se sobre a cultura 
heteronormativa, visto que a sociedade é moldada através da cultura heterossexual. 
Posteriormente, contextualiza-se sobre a segregação destas mulheres dentro dos movimentos 
sociais e a atuação do Serviço Social frente a esta demanda. Conclui-se que há uma urgência 
no debate a respeito da saúde lésbica, tendo em vista que os profissionais de saúde mostram-
se despreparados, por falta de informações e políticas públicas para atuar com Mulheres 
Lésbicas e Bixessuais  
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1  INTRODUÇÃO  

O presente artigo é fruto da participação no Núcleo de Estudos e 

Pesquisas Interdisciplinares sobre Saúde Reprodutiva, Comunicação em Saúde 

e Direitos Humanos, desenvolvido na Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG); e na realização do Projeto de Iniciação Científica: “Movimento Lésbico-

Feminista e Maternidade: Revisão bibliográfica e documental”. O objetivo é 

discutir o acesso ao direito à saúde das mulheres lésbicas e bissexuais no 

Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. 

Reflete-se sobre a cultura heteronormativa enraizada na sociedade, para 

posteriormente, ser abordado as pautas das mulheres lésbicas e a invisibilidade 

dentro dos movimentos sociais, relacionando a falta de participação social 

destas à ausência de conquistas de direitos. Aborda-se a dificuldade de acesso 

às informações da saúde sexual das mulheres lésbicas e bissexuais, visto que 

se evidencia a existência de um “[...] padrão de atendimento nos serviços de 
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saúde que seguem o modelo da heterossexualidade, impactando negativamente 

nas usuárias de diferente orientação sexual.” (AZEREDO, 2018, p.88). 

É realizada uma revisão bibliográfica e uma discussão acerca da vivência 

de mulheres lésbicas e bissexuais, produções científicas, pesquisas e 

documentos direcionados a saúde dessa população. Para isso, utiliza-se de 

subsídio a Lei nº 8.080 de 1990, especificamente os trechos I, IV, V e VI, no 

Capítulo II, Artigo 7º, que regulamenta as ações do Sistema Único de Saúde 

(SUS); e os parâmetros e diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde, promulgado em 2004.  

 

2 A SOCIALIZAÇÃO HETERONORMATIVA E A LESBIANIDADE 

Antes mesmo do nascimento há uma inserção das crianças dentro da 

cultura heteronormativa, pois há uma carga comportamental intrínseca às 

genitálias feminina e masculina, postas a partir do ultrassom, de maneira que é 

o órgão reprodutor que dita as regras e normas que a criança será inserida 

socialmente. Meninos irão se vestir de azul e ganhar brinquedos “radicais”, como 

carros de corrida e kit’s de construção; meninas serão vestidas de rosa, com 

objetos que aspirem a “delicadeza”, como laços, brincos e colares e receberão 

brinquedos que incitem as atividades domésticas e a maternidade, como 

bonecas, e kit’s de panelas.  

Quando a menina nasce, um dos seus primeiros brinquedos (senão o 
primeiro) é justamente uma boneca. Com quem vai realizar suas 
primeiras brincadeiras, possivelmente imitando sua própria cuidadora. 
Todas as pessoas em volta dessa criança vão se referir a essa boneca 
como “a filhinha dela”. Todas as pessoas vão se referir a essa menina 
como “mãe” dessa boneca. É a primeira função que é ensinada para 
uma criança do sexo feminino, pouquíssimo tempo depois dela nascer. 
(SANTOS, 2017.)  

 

Segundo Badinter, (1985, p. 20) “[...] o amor materno foi por tanto tempo 

concebido em termos de instinto que acreditamos facilmente que tal 

comportamento seja parte da natureza da mulher.” Dentro de uma sociedade 

estruturalmente heteronormativa e patriarcal, as mulheres são educadas para 

viver o amor hetero-romântico, o casamento, a maternidade, a família, tornando 

assim a heteronormatividade e o silenciamento da homossexualidade uma forma 

de manutenção do patriarcado. Mas como se dá a vivência de uma mulher 

lésbica em meio a essa socialização? 



 
A heteronormatividade impõe um silêncio sobre essa temática: não há 
gays nas obras literárias, não há relações homossexuais nos textos de 
orientação sexual e, muito precocemente, as crianças aprendem a 
indexar o universo social pela dicotomia de gênero. (LIONÇO; DINIZ, 
2008) 

 

A lesbianidade é vista como uma infração, pois “[...] uma vez que ao 

escaparem do domínio sexual e não se submeterem ao poder masculino, as 

lésbicas têm suas existências e histórias apagadas, pois podem representar uma 

ameaça à heteronormatividade.” (AZEREDO, 2018, p.49). Entende-se o 

silenciamento e a invisibilidade que permeiam a vida dessas mulheres, visto que 

“[...] o silêncio é a estratégia discursiva dominante, tornando nebulosa a fronteira 

entre heteronormatividade e homofobia.” (LIONÇO; DINIZ, 2008). O machismo 

também se mostra nos/as próprios/as profissionais de saúde, que por falta de 

informações, podem reproduzir preconceitos e lesbofobia às usuárias dos 

equipamentos de saúde.  

 

3 A INVISIBILIDADE DA MULHER LÉSBICA DENTRO DOS MOVIMENTOS 

SOCIAIS  

As mulheres lésbicas são duplamente invisibilizadas e inferiorizadas; por 

serem mulheres, dentro de uma sociedade patriarcal e, posteriormente, por 

serem homossexuais numa sociedade estruturalmente heteronormativa. 

 O movimento LGBT6 no Brasil se iniciou em meados dos anos 1970, com 

o primeiro grupo de enfrentamento a homofobia, SOMOS7 - Grupo de Afirmação 

Homossexual, que pautava a homossexualidade como um tema político. 

Contudo tal movimento era prevalentemente composto por homens, seguindo a 

lógica da sociedade patriarcal, excluindo as mulheres lésbicas das primeiras 

ações governamentais voltadas para a população LGBT, como por exemplo, a 

primeira campanha de prevenção contra o HIV, na década de 1980 (BRASIL, 

2010). Também na mesma década, tem-se a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em 1988, trazendo nela os princípios 
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fundamentais da justiça social, para “IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.” (BRASIL, 1988, p. 11). 

As mulheres lésbicas passam, então, a buscar espaço dentro do 

movimento feminista, todavia devido a uma visão masculinizada projetada 

socialmente sobre a lesbianidade, houve também uma exclusão delas do 

movimento. Com a participação do movimento lésbico-feminista na comissão 

organizadora do II e III Congresso da Mulher Paulista, mulheres heterossexuais 

questionaram a legitimidade da participação das feministas lésbicas: 

Márcia Campos do grupo político MR-8, por exemplo, questionava: 
“como pode uma mulher da periferia aceitar que o seu movimento seja 
dirigido por lésbicas, como querem as mulheres de classe média do 
movimento? A lésbica nega a sua própria condição de mulher, não 
pode fazer parte de um movimento feminino”. Publicamente, 
duvidavam da representatividade das Coordenações por nelas conter 
“sapatonas”. (FERNANDES, s/p, 2018) 

 

Há uma urgência de discussão por parte da categoria profissional do 

Serviço Social acerca da invisibilidade das mulheres lésbicas e bissexuais.  

O compromisso histórico do Serviço Social com os movimentos sociais 
visa contribuir com os grupos sociais e pessoas que lutam por 
condições de vida e trabalho, articulando forças e construindo alianças 
estratégicas com os que sofrem opressões econômicas, de classes, 
gênero, de orientação sexual, entre outras, em recusa ao arbítrio e ao 
autoritarismo, com vistas a ampliação e consolidação de cidadania. Isto 
é, na defesa intransigente dos direitos humanos. (SOUSA; CASTRO, 
2013, p 5). 
 

A ausência de participação social das mulheres homoafetivas ocasionou 

um ciclo de invisibilidade e de violação de direitos, principalmente no que tange 

a área da saúde, como será abordado a seguir. 

 

3.1 A ATUAÇÃO DO SUS FRENTE ÀS DEMANDAS DAS MULHERES 

LÉSBICAS E BISSEXUAIS      

  A partir da Constituição Brasileira de 1988, com o Sistema de Seguridade 

Social,  as políticas sociais de Saúde, Assistência Social e Previdência Social 

passaram a ser vistas como um novo paradigma de proteção social. Para 

Amorim (2012, p.210) 

[...] a Constituição Federal de 1988 consagra a concepção de 
Seguridade Social como uma unidade de proteção social, visando 
estabelecer um padrão mais redistributivo, com uma cobertura 
universal, buscando também maior uniformidade de benefícios. 



 
 

É também a partir da Constituição Brasileira que tem o surgimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) com a lei 8.080, de 19 de Setembro de 1990, 

que “[...] dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências.” (BRASIL, 2003, p.22). A Lei regulariza os princípios 

norteadores a todas as ações e serviços de saúde, sejam elas do poder Público 

ou Privado, de caráter permanente ou eventual, atividades executadas 

isoladamente ou em conjunto dentro de todo território Nacional.  

À medida que se observa a Lei 8.080 em conjunto às organizações 

operacionais do SUS, constata-se valores humanitários de equidade, unido de 

ações promotoras, protetoras e recuperadoras da saúde individual e familiar. 

Ainda, assegura diagnósticos epidemiológicos, sociais, a formação ideal dos 

profissionais e o desenvolvimento de trabalho multiprofissional. Sendo assim, 

encontra-se nas disposições gerais do SUS que: 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. §1º 

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 

2003, p.22). 

 

O SUS segue as diretrizes que permeiam a Constituição Federal, 

pautadas na equidade, democracia e emancipação. Dos Princípios e Diretrizes, 

estão: 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios; I – 
universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência. [...] IV – igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; V- Direito à 
informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; VI – Divulgação 
de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 
utilização pelo usuário; (BRASIL, 2003, p.25) 

 

O modelo de Saúde Pública Brasileiro em sua construção teórica visa 

garantir o acesso à saúde de qualidade, o que não alcança a realidade 

vivenciada pelas mulheres Lésbicas e Bissexuais, principalmente quando 



 

pautado sobre saúde sexual. Em relação à saúde da mulher também é 

encontrado paradoxos nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher, elaborada em 2004 pelo Ministério da Saúde, que 

afirma: 

A atenção integral à saúde da mulher implica, para os prestadores de 
serviço, no estabelecimento de relações com pessoas singulares, seja 
por razões econômicas, culturais, religiosas, raciais, de diferentes 
orientações sexuais, etc. O atendimento deverá nortear-se pelo 
respeito a todas as diferenças, sem discriminação de qualquer espécie 
e sem imposição de valores e crenças pessoais. Esse enfoque deverá 
ser incorporado aos processos de sensibilização e capacitação para 
humanização das práticas em saúde (BRASIL, 2004, p. 64). 

 
 A primeira publicação sobre saúde lésbica no Brasil, o Dossiê de Saúde 

das Mulheres Lésbicas, elaborada pela Rede Feminista de Saúde em 2006, 

trouxe como proposta a promoção da equidade e da integralidade, visto que a 

invisibilidade de cada mulher lésbica contribui para a vulnerabilidade social e a 

invisibilidade social do grupo, fato esse que acaba prejudicando o atendimento 

por parte dos programas e políticas públicas, reforçando ainda mais a 

vulnerabilidade e omissão do grupo (SOUSA, 2014). 

Considerando as especificidades das lésbicas e bissexuais, a primeira 

cartilha do Ministério da Saúde, foi publicada apenas em 2013, com o título 

“Mulheres Lésbicas e Bissexuais: Direito, Saúde e Participação Social”. O 

objetivo da cartilha foi a criação de um material “[...] educativo e informativo que 

abordasse suas especificidades e a importância da participação social na 

conquista de direitos e cidadania e, ao mesmo tempo, sensibilizasse gestores e 

profissionais de saúde.” (BRASIL, 2013, p.5). A Cartilha traz também os objetivos 

específicos das políticas de saúde LGBT que contemplam as mulheres, sendo 

estes: 

[...] prevenir novos casos de cânceres ginecológicos (cérvico-uterino e 
de mamas) entre mulheres lésbicas e bissexuais e ampliar o acesso 
ao tratamento qualificado; garantir os direitos sexuais e reprodutivos da 
população de LGBT no âmbito do SUS; atuar na eliminação do 
preconceito e da discriminação da população de LGBT nos serviços de 
saúde; fortalecer a participação de representações da população de 
LGBT nos conselhos e conferências de saúde; promover o respeito à 
população de LGBT em todos os serviços do SUS; reduzir os 
problemas relacionados à saúde mental, drogadição, alcoolismo, 
depressão e suicídio entre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais, atuando na prevenção, promoção e recuperação da 
saúde; incluir ações educativas nas rotinas dos serviços de saúde 
voltadas à promoção da autoestima entre lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais e à eliminação do preconceito por orientação 



 
sexual, identidade de gênero, raça, cor e território para a sociedade em 
geral; incluir o tema do enfrentamento às discriminações de gênero, 
orientação sexual, raça, cor e território nos processos de educação 
permanente dos gestores, trabalhadores da saúde e integrantes dos 
conselhos de saúde. (BRASIL, 2013, p.21). 
 

Embora o Ministério da Saúde avance para garantia frente às demandas 

dos direitos das mulheres homoafetivas, ainda encontram-se barreiras, visto que 

as suas relações, em geral, constituem-se numa temática atravessada por 

inúmeros preconceitos e discriminações, acarretando uma violência simbólica. 

Um exemplo é o fato dos cadastros para doação de sangue excluírem o público 

LGBT. O que acarretou esta decisão da saúde brasileira foram os casos de HIV 

na década de 1980, vinculados à população masculina homoafetiva. Naquele 

momento, o governo brasileiro passou a apoiar atos de mobilização popular para 

prevenção da doença, movimento, até então, constituído por homens. 

Esta situação favoreceu a manutenção da invisibilidade política de 
lésbicas e mulheres bissexuais. Cabe ressaltar que as lésbicas, por 
serem inicialmente excluídas como grupo com prática de risco, não 
foram contempladas nas ações de prevenção da AIDS. (BRASIL, 2010, 
p. 7) 

 No que diz respeito à saúde sexual das mulheres lésbicas e bissexuais, 

mostra-se agravante a concepção a respeito do ato sexual, por ser considerado 

ilegítimo, de acordo com Darc (2019, p. 32): 

É cultural considerar o sexo como a penetração de um falo. Não é à 
toa que existe a expressão “preliminares” para definir o que vem antes 
do “sexo em si”. Essa concepção, enraizada na época em que o prazer 
feminino era subjugado, desconsidera a anatomia da mulher.  
 

Em vista disso, alguns profissionais da área ginecológica não tratam o 

sexo entre mulheres como de fato uma relação sexual, desconsiderando a 

realização de exames mais invasivos, prática esta que prejudica a investigação 

de doenças mais graves como cânceres  (DARC, 2019). 

O médico apenas me passou a guia do exame e não disse como seria. 
Quando cheguei em casa, percebi que estava escrito “ultrassom 
pélvico” e não “transvaginal”, que era o que eu precisava fazer. Nesse 
momento, eu percebi que os médicos me encaravam como se eu fosse 
virgem [...] quando eu me consultava com outros médicos, acontecia a 
mesma coisa. Quando eu questiono a razão de me negarem esse 
direito, nenhum consegue me explicar. (DARC, 2019, p.42) 

 

Ainda, no que diz respeito à saúde sexual das mulheres lésbicas e 

bissexuais, têm-se que: 

[...] apesar de nós, mulheres lésbicas, estarmos em um grupo de risco 
menor, não devemos achar que estamos imunes [...]. Até hoje não 



 
inventaram nenhum método para nós, mulheres lésbicas. Existem 
apenas “gambiarras”. Isso é muito ruim porque quando você vai se 
relacionar, não vai pensar em usar essas adaptações. É feio, é chato 
e nada prático. Precisamos pensar em métodos desenvolvidos para 
nós porque as gambiarras não nos deixam completamente protegidas.  
(DARC, 2019, p. 54 - 6). 

 

Dessa forma, outro fator fundamental a ser abordado com urgência é a 

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis para mulheres lésbicas e 

bissexuais. 

 

3.2   OS IMPACTOS DO SERVIÇO SOCIAL NO DEBATE ACERCA DAS 

MULHERES LÉSBICAS E BISSEXUAIS 

Quando as usuárias do SUS não se sentam acolhidas pela equipe 

profissional, não têm liberdade para expressar dúvidas e todo o processo de 

prevenção e tratamento fica comprometido, o que leva as mulheres a não 

confiarem no seu pertencimento aos espaços de saúde. Cabe aos profissionais 

de Serviço Social nas demandas das mulheres lésbicas e bissexuais, promover 

em conjunto com a equipe multiprofissional o enfrentamento a elementos 

conservadores e moralistas que se apresentem no cotidiano da esfera da saúde. 

 O Serviço Social na área de saúde, está frente aos movimentos sociais, 

principalmente inserido nas manifestações das expressões da questão social. 

Segundo os Parâmetros para Atuação do Serviço Social na Saúde: 

O assistente social, ao participar de trabalho em equipe na saúde, 
dispõe de ângulos particulares de observação na interpretação das 
condições de saúde do usuário e uma competência também distinta 
para o encaminhamento das ações, que o diferencia do médico, do 
enfermeiro, do nutricionista e dos demais trabalhadores que atuam na 
saúde. (CFESS, 2010. p. 46)  

  

 A presença de Assistentes Sociais nos equipamentos de saúde deve 

proporcionar maior debate sobre o tema, para trazer maior visibilidade para as 

mulheres lésbicas e bissexuais; e proporcionar a construção de novas práticas 

junto às equipes, com um ambiente mais acolhedor, garantia de direitos, 

atendimento de qualidade, com demandas e necessidades específicas supridas. 

O projeto ético político da profissão, pautado na construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária e os parâmetros para atuação da/o Assistente Social na 

Saúde, visam “[...] o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito.” 

(CFESS, 2010, p. 38) nos atendimentos. 



 

 

4 CONCLUSÃO 

A dificuldade de acesso à saúde de mulheres lésbicas e bissexuais ocorre 

pela falta de informação dos profissionais que atuam no SUS, que acabam 

reproduzindo preconceitos em sua atuação. É urgente a discussão acerca de 

saúde e lesbianidade, pois se entende que há uma quebra de direitos, 

considerando a Constituição do Brasil, a Lei nº 8.080 de 1990, que regulamenta 

as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) e os parâmetros e diretrizes da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde, 

de 2004. Documentos inclusivos teoricamente, mas não efetivos quando 

atrelados ao cotidiano das mulheres lésbicas e bissexuais. A temática é 

demanda emergente do Serviço Social, que deve assegurar o cumprimento dos 

direitos, conforme suas especificidades. Ademais, a transformação do cenário 

atual, deve ocorrer a partir do fortalecimento entre a categoria profissional, a 

gestão da política de saúde e participação nos movimentos sociais.   

Compreende-se aqui a urgência da expansão do debate acerca da saúde 

das mulheres lésbicas e bissexuais para os trabalhadores de saúde, para a 

comunidade acadêmica e para a sociedade civil em geral.  
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