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A visibilidade de identidades denominadas LGBT – lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais tem provocado inúmeras inquietações quanto ao tema “sexualidade” 

tanto em grupos ativistas, como em pesquisadores de diversas áreas de conhecimento. 

Problematizações acerca desses sujeitos trazem à tona temáticas sobre direitos sexuais e 

reprodutivos consagrados, até então, aos heterossexuais. Assim, a diversidade sexual e seus 

desdobramentos no campo médico, jurídico e social têm provocado vários questionamentos e 

reflexões por pesquisadores das Ciências Humanas e Sociais. 

No Brasil, a visibilidade de mulheres que se relacionam com mulheres tem sido cada 

vez mais expressiva, como demonstram alguns estudos (VENTURI e BOKANY, 2011), ainda 

que incipientes. No cenário internacional, também se verifica aumento de experiências 

lésbicas (MERCER et al., 2013); ao que os autores compreendem ser fruto de uma maior 

independência econômica, do decréscimo do número de casamentos heterossexuais e da 

possibilidade de experimentarem diferentes parceiros sexuais, o que em última instância, 

refletem mudanças sociais importantes (MERCER et al., 2013).  

Compreendemos que a sexualidade é um campo fértil para apreensão de como 

comportamentos, sentidos e valores são criados, recriados ou mantidos, e mais, como o 

disciplinamento dos corpos, em termos foucaultianos, regulariza e propaga processos de 

estigma, preconceito e resistência (FOUCAULT, 2010). O processo saúde-doença, bem como 

o acesso aos serviços e a maneira como os sujeitos cuidam de si é permeado pelas diferenças e 

desigualdades sociais, como diversos autores têm demonstrado (COUTO, SCHRAIBER e 

AYRES, 2009).  

Dessa maneira, se os comportamentos relacionados ao cuidado à saúde estão 

imbricados ao sistema cultural e aos marcadores sociais, pesquisas no campo da Saúde 

Coletiva em interface com as Ciências Humanas constituem-se em campo privilegiado para a 

compreensão de como mulheres lésbicas e bissexuais operam o cuidado a sua saúde, os 

sentidos e significados atribuídos e dificuldades encontradas. 
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A visibilidade lésbica e bissexual observada nos últimos anos levantou uma questão 

central da qual se derivou esta pesquisa1: a compreensão de como se dá a experiência de ser 

lésbica ou bissexual num contexto de reconhecimento social e, ao mesmo tempo, num cenário 

onde o cuidado à saúde exige o enfrentamento de preconceitos, estigmas e discriminações, 

ainda presentes.  

Por um lado, reconhecemos os avanços nas políticas públicas voltadas para o cuidado 

à saúde, numa tentativa de abarcar as necessidades de mulheres lésbicas e bissexuais. Por 

outro, as dinâmicas de produção de discriminação estão ainda presentes e se mostram 

atreladas a processos históricos e sociais bastantes complexos. 

Os referenciais deste trabalho apoiam-se em três principais eixos teóricos: o 

referencial de gênero, que tem sido incorporado e ampliado no conceito de 

interseccionalidade (VIGOYA, 2016; HENNING, 2015 e DAVIS, 2008); a ideia de 

performatividade desenvolvida por Judith Butler (2003) e finalmente, o cuidado à saúde a 

partir da perspectiva dos direitos humanos e direitos sexuais. 

O uso da categoria gênero nas pesquisas em saúde se intensificou nos anos de 1980, a 

partir de contribuições significativas de pesquisadoras (SCOTT, 1989 e AQUINO, 2006) e da 

incorporação desta categoria nas políticas públicas brasileiras por meio do reconhecimento de 

que ser mulher interfere sobre o processo de saúde-adoecimento. Nos estudos sobre 

sexualidade, a partir da década de 1980, floresceram pesquisas (AQUINO, 1995; 

GUIMARÃES, 2004; HEILBORN, 2004) sobre as liberdades de orientação e expressão 

sexuais, marcando a passagem de abordagens centradas no indivíduo e na “etiologia” da 

homossexualidade para uma abordagem centrada na inter-relação sujeito-sociedade e no 

contexto sociocultural. 

No Brasil, a inserção da perspectiva de gênero na saúde e, em particular, no campo da 

Saúde Coletiva tem acompanhado os desdobramentos internacionais, em termos do 

crescimento do número de publicações, sobretudo a partir dos anos 2000 (ARAÚJO et al., 

2011), e dos debates teórico-metodológicos. 

Pesquisas acerca de sexualidade e reprodução, agravos à saúde, violência de gênero e 

suas variações (SCHRAIBER, GOMES e COUTO, 2005; AQUINO, 2006; VILELLA et al., 

2009; ARAÚJO et al., 2011) vêm incluindo a perspectiva de gênero, porém, abordagens 

                                                 

1 Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado que está sendo realizada pela autora, no programa de Pós-
graduação da Faculdade de Medicina da USP e tem término previsto para o ano de 2018. 
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interseccionais com outros marcadores sociais ainda expressam dificuldades de incorporação 

deste refencial, mesmo nos estudos que se situam como na área de gênero e saúde, o que 

demonstra que a interseccionalidade se constitui como tendência muito recente e pouco 

explorada. 

Nesse sentido, a recente perspectiva da interseccionalidade
2 tem sido considerada 

como proposta teórico-metodológica inovadora nas investigações que articulam diferentes 

marcadores sociais da diferença. Esta abordagem possibilita compreender, por um lado, 

desigualdades e identidades sociais, mostrando a existência de diferentes sistemas de opressão 

e por outro lado, a agência dos sujeitos enquanto atores sociais que reiteram, criam e resistem 

aos sistemas de opressão (DAVIS, 2008). 

A partir da perspectiva social da sexualidade, as categorias identitárias estão em 

constante produção e diálogo com a cultura que as forjam. A consolidação do sujeito 

homossexual – possibilidade social de ser lésbica – tornou possível o existir, com estilos 

próprios, a partir de um processo de ocupar espaços públicos e de se fazer visto pela 

sociedade como sujeito de direito. A possibilidade de “vir a ser” descortina uma variedade de 

modos de expressão e performatividades que reiteram, rejeitam e (re)criam normas 

regulatórias, inclusive nos espaços de cuidado a saúde, situações de especial interesse desta 

pesquisa. 

A respeito das políticas públicas, a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da 

Mulher – PNAISM, implantada em 2003, buscou avançar na superação da noção de saúde 

materno-infantil na qual o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 

elaborado em 1984 já se preocupava, mas ainda tinha relação. A Área Técnica da Saúde da 

Mulher do Ministério da Saúde (MS) identificando a necessidade de inclusão da perspectiva 

de gênero, raça e de articulação com outras áreas técnicas, propõem novas ações, nas quais as 

mulheres lésbicas passaram a ser incluídas.  

O trecho da PNAISM (Brasil, 2003) que se refere à saúde de mulheres lésbicas 

especificamente destaca alguns pontos que precisam ser incorporados ou considerados na 

formulação e implantação de políticas públicas. O primeiro deles diz respeito ao acesso e 

realização de exames preventivos de câncer de colo de útero e de mama, uma vez que ainda 

                                                 

2 O termo surge na produção da teórica e advogada negra e feminista norte-americana Kimberlé Crenshaw, no 
início da década de 1990, ao buscar constituir uma categoria jurídica concreta para discutir e enfrentar o 
entrelaçamento de diferenças de gênero e raça na produção de discrimições (VIGOYA, 2016; HENNING, 2015). 
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persiste a noção de que estes exames são indicados para mulheres com práticas heterossexuais 

e, portanto, mulheres que fazem sexo com mulheres podem prescindir deste cuidado. 

A Política (Brasil, 2003) também aponta a violência a que mulheres lésbicas estão 

submetidas, seja intrafamiliar quando são expulsas de casa ou sofrem retaliações ao revelarem 

a homossexualidade, ou nos próprios serviços de saúde. Carrara e Ramos (2005) chamam 

atenção ao fato de que mulheres lésbicas podem sofrer menos ataques homofóbicos em 

lugares públicos se comparadas aos gays e às travestis, pois as modalidades de discriminação 

nas quais são submetidas têm menos visibilidade, por ocorrerem geralmente dentro da esfera 

privada. 

Desta maneira, a PNAISM (Brasil, 2003) vem tentando responder algumas lacunas 

acerca da saúde da mulher verificadas nas décadas de 1980 e 1990, procurando avançar para 

além da concepção materno-infantil e organizar ações considerando a saúde sexual e 

reprodutiva.  

Os objetivos deste estudo consistem em 1) compreender como o espaço da saúde e 

seus agentes operam restringindo ou potencializando o exercício de performances de gênero e 

2) identificar situações/contexto de saúde em que sofreram discriminação, estigma e 

preconceitos a partir dos marcadores sociais de gênero, classe e raça, bem como os modos de 

enfrentamento acionados pelas mulheres. 

Dada à natureza do problema que abordamos nesta pesquisa, optamos pela adoção de 

metodologia qualitativa. O percurso analítico em pesquisas qualitativas tem o sentido gerar 

conhecimentos a partir de “opiniões, crenças, valores, representações, relações e ações 

humanas e sociais sob a perspectiva dos atores em intersubjetividade” (MINAYO, 2012, 

p.626) e possui todos os requisitos para ser considerada como produção científica. Entrevistas 

em profundidade e diário de campo foram escolhidos como recurso metodológico para 

obtenção dos dados.  

Avaliamos que compor as possibilidades de convite às participantes resguardando o 

princípio de diversidade (etária, étnica/cor, classe social, pertencimento a grupos militantes, 

estar em relacionamento estável ou solteira), contribuiria para maior riqueza dos dados e 

análise dos mesmos. Assim, tem-se buscado a maior diversidade possível nas características 

acima apontadas. 

Até o momento, foram realizadas onze entrevistas em profundidade, com mulheres 

lésbicas ou bissexuais, de idades superiores a 18 anos, em locais sugeridos por elas próprias 

ou de fácil acesso. Vale ressaltar que a pesquisa em questão está em andamento e, portanto, 

novas entrevistas serão realizadas até sua finalização. Os cuidados éticos estão sendo 
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devidamente tomados, a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e de explicação detalhada sobre os objetivos do estudo, reitando-se a possibilidade de 

interromper a participação sem qualquer prejuízo. 

A idade das onze participantes variou entre 19 e 68 anos, três eram negras e seis 

brancas (autoreferido) e todas residiam no município de São Paulo. Apenas uma delas estava 

residindo junto com a parceira. Três estavam namorando e cinco encontravam-se solteiras. 

Em relação à escolaridade, duas participantes apresentaram nível superior completo e as 

demais (sete) estavam cursando uma universidade. Cabe ressaltar que, dentre essas, cinco 

eram mais novas (19 a 21 anos) e, portanto, esperado que estivessem dando seguimento aos 

estudos em nível superior por conta da faixa etária. Duas delas, porém, eram um pouco mais 

velhas (28 e 34 anos) e cursavam a faculdade neste momento, pois não tinha sido possível 

antes devido as suas condições econômicas limitadas. 

A seguir, apresentamos a tabela 1 com algumas informações de caracterização 

socioeconômica de cada participante: 

Tabela 1: características socioeconômicas das participantes. 

Participante Idade Orientação Condição afetiva Cor Profissão/ ocupação Onde mora 

 

Lara 

 

21 

 

Lésbica 

 

Namorando 

 

Branca 

 

Graduação farmácia 

 

Vila Nova Cachoerinha 

 

Lia 

 

68 

 

Lésbica 

 

Solteira 

 

Branca 

 

Arquiteta 

 

Vila Madalena 

 

Giane 

 

30 

 

Bissexual 

 

União Estável 

 

Negra 

 

Jornalista 

 

Centro 

 

Luiza 

 

28 

 

Lésbica 

 

Solteira 

 

Negra 

 

Graduação comunicação 

 

Vila Elidia 

 

Cristina 

 

34 

 

Bissexual 

\ 

Solteira 

 

Negra 

 

Graduação odontologia 

 

Butantã 

 

Carol 

 

20 

 

Lésbica 

 

Solteira 

 

Branca 

 

Graduação Eng. Química 

 

Brooklin 

 

Thalita 

 

20 

 

Lésbica 

 

Namorando 

 

Branca 

 

Graduação letras 

 

Vila Medeiros 

 

Naira 

 

19 

 

Lésbica 

 

Solteira 

 

Branca 

 

Graduação medicina 

 

Vila Madalena 

 

Nayara 

 

19 

 

Lésbica 

 

Namorando 

 

Branca 

 

Graduação química 

 

Butantã 

 

Uma análise preliminar do material empírico apontou dificuldades que emergem do 

encontro com o profissional de saúde e na relação com os familiares diante da revelação de 

suas orientações sexuais.  
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Apesar de não ser o foco desta pesquisa, a maneira na qual os familiares lidaram com 

a homo/bissexualidade das participantes mostrou-se relevante em suas falas. A rede de apoio 

apontada para o processo de reconhecimento e de vivência do desejo homo/bissexual foram 

amigos e pessoas LGBT que passaram a acionar com mais regularidade e, portanto, 

começaram a fazer parte de seus círculos de convivência. Os familiares, especialmente do 

núcleo mais próximo, foram colocados como pessoas pouco acolhedoras, até mesmo 

homofóbicas. Nenhuma das entrevistadas relatou uma boa receptividade dos familiares para 

os assuntos relacionados a sua sexualidade. As participantes mais novas descreveram 

situações difíceis e embaraçosas na esfera doméstica de maneira mais intensa, por ainda 

manterem relação de dependência financeira com os pais e/ou responsáveis. 

Assim, o acesso ao cuidado em saúde parece esbarrar no nível de dependência 

existente com o “financiador” dos serviços médicos, sejam os pais ou outros responsáveis que 

arcam com as despesas. Precisar de uma consulta médica quando este/esta é do convênio pago 

por outra pessoa, cria delicadezas, tensões e desconfortos que vão desde a falta de liberdade 

para escolher o profissional, até a não autorização para irem sozinhas à consulta, em se 

tratando de participantes que recorriam ao convênio médico. Para aquelas que faziam uso 

exclusivo de serviços da rede pública, esta questão em si encontrava-se amenizada, porém 

compartilhar com familiares assuntos sobre saúde que adentrassem na temática da 

homo/bissexualidade era igualmente difícil.  Residir com pessoas que não aprovavam o 

relacionamento amoroso também acabava por criar tensões, algumas não diretamente 

relacionadas ao cuidado em saúde, mas que traziam prejuízos à qualidade de vida e autonomia 

das mulheres.  

Assim, a falta de acolhimento dos familiares contribuiu para que eles não se 

constituíssem como redes de apoio; ao contrário, para algumas participantes, a família 

compunha uma importante fonte de preocupação e o principal núcleo do qual deveriam 

manter distante assuntos relacionados à sexualidade e a vida amorosa. 

Com relação à manifestação pública de afetos, todas as participantes reconheceram 

que há maior aceitação e diversidade sexual nos dias atuais, percebida, por exemplo, pela 

variedade de bares, boates e espaços de sociabilidade voltados às lésbicas e bissexuais. Dessa 

forma, a visibilidade vem sendo conquistada e é entendida como um direito de acordo com a 

percepção das nossas participantes. Porém, colocar-se publicamente como lésbica ou 

bissexual nos espaços públicos ainda traz medos significativos que incluem desde receios da 

discriminação, como xingamentos, olhares repressores e agressões físicas, até o medo da 

violência sexual. A visibilidade em locais públicos era consentida após leitura do espaço 
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social, a partir do ponderamento dos riscos que eles podiam vir a oferecer. Tal estratégia foi 

apontada como cansativa e desgastante pelas participantes.  

Procurando adentrar no campo da saúde, tentamos entender como as mulheres lésbicas 

ou bissexuais fazem para cuidar de si, quais ações realizam, bem como as dificuldades 

encontradas nos atendimentos médicos buscados.  

De forma geral, os encontros com os profissionais foram localizados como uma 

estratégia de cuidado, da qual não se pode prescindir, mas não como espaço em que 

necessariamente se sentem confortáveis e acolhidas quanto à orientação sexual. As consultas 

ginecológicas especificamente foram pontuadas como uma maneira de se cuidar, 

considerando a saúde sexual, porém algumas delas não iam a esta especialidade há três anos. 

A busca por atendimentos em outras especialidades médicas não apareceu nos relatos como 

relevantes para abordagem da orientação sexual, nem para que temas sobre a sexualidade 

fossem discutidos no encontro com o profissional. Já a consulta em Ginecologia, tomou maior 

relevância por estar diretamente relacionada à prática sexual.  

A revelação ou não da condição de ser lésbica/bissexual no atendimento ginecológico 

mostrou-se ser importante para todas as participantes, porém algumas se sentiram 

constrangidas para abordar tal questão. 

Thalita, Carol e Naira3, particularmente, tiveram experiências singulares quanto ao 

atendimento ginecológico: a primeira, esteve acompanhada de sua mãe e até o momento em 

que conversamos, não tinha tido a oportunidade estar sozinha na consulta. Carol foi uma 

única vez (com retorno), mas para solicitar um pedido de exame (de sangue) e não por 

demandas na área de ginecologia, e Naira, também uma única vez, numa profissional colega e 

indicada por seu pai. Nestes três casos, a revelação da condição de ser lésbica tornou-se 

particularmente diferente das demais, por conta de especificidades da situação vivenciada. 

Lara, Giane e Cristina compartilharam que era de extrema importância colocar a 

orientação sexual, e geralmente o faziam depois da pergunta sobre o uso de métodos 

contraceptivos, oportunidade de desconstruir o pressuposto de que eram heterossexuais, 

constantemente presente nos atendimentos. Por um lado, elas entendiam os questionamentos 

sobre o uso de anticoncepcional pelo médico como “porta de entrada” para se colocarem 

                                                 

3 Todos os nomes próprios utilizados ao longo deste trabalho são fictícios. 
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como lésbicas. Porém, por outro lado, tal pergunta reitera pressupostos heteronormativos e 

obscurece a diversidade sexual.  

Nem todas se sentiram suficientemente encorajadas para afirmar que mantêm 

relacionamentos lésbicos, pois não conseguiram confrontar a expectativa do médico, 

permanecendo a conclusão equivocada de que eram heterossexuais, como foi no caso de 

Luiza e Nayara. Assim, apesar de haver o reconhecimento da importância de colocar-se como 

lésbica para o médico, as circunstâncias nem sempre são favoráveis em decorrência dos 

pressupostos heterossexuais e da pouca abertura/escuta do profissional. 

Naira nos trouxe um excelente exemplo este respeito: em determinado momento da 

consulta, fora interrogada se estava tendo relações sexuais, ao que respondeu que não, pois 

deduziu que se referia à prática com homens. Mesmo assim, a médica deu continuidade com a 

orientação de uso de anticoncepcional: 

“Ela disse que era para eu não engravidar. Eu disse que não gostava, que não 
ia tomar, porque achava muito hormônio. Ela respondeu brava: ‘você quer 
engravidar? Não, né? Então, você vai tomar. Ou quando voltar com filho na 
barriga, a gente vê o que faz.’ Ela ficou me obrigando, brigando porque eu 
não queria o anticoncepcional” (Naira). 

 
O diálogo com a médica foi precário não só quanto à confusão e a falta de clareza para 

se referir ao sexo do parceiro (se homem ou mulher), como também na própria negociação de 

prescrições de medicamentos, na qual a paciente não foi considerada como sujeito de direito. 

Outro aspecto relevante de como os serviços de ginecologia e seus agentes operam 

restringindo a diversidade sexual foi com relação a reação do médico diante da “revelação” de 

sua condição de fazer sexo com mulher e a condução da consulta.  

A descrição da reação do profissional foi levemente diferente entre as histórias das 

participantes, mas todas identificavam que o médico ficava “sem graça” e esboçava sinais de 

desconforto, mudando de assunto, por exemplo. Sobre a condução da consulta propriamente 

dita, elas apontam que houve falta de clareza quanto ao recebimento de informações, o que as 

deixaram confusas se as orientações que recebiam eram pertinentes a elas – 

lésbicas/bissexuais.  

Giane levantou uma questão muito importante a este respeito. Em uma das consultas, 

foi orientada a utilizar uma pomada vaginal por sete dias consecutivos. A única explicação 

recebida foi de que deveria permanecer sem relações sexuais durante todo o tratamento. 

Quando é orientada a “não ter relações sexuais o que o médico quis dizer?”. Ela nos indagou. 

“Eu não posso ter um orgasmo? Ou eu não posso ter um negócio introduzido 
no meu canal vaginal? Ninguém sabe dizer, ninguém esclarece isso. (...) Eu 
tenho certeza que quando ele falou, estava pensando em pênis - vagina. Ele 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



9 
 

não quis dizer que eu não posso gozar. Isso é uma desinformação, o que se 
nota é muita desinformação.” (Giane) 

 
Luiza também referiu que quando fala de sua prática sexual, não ressoa na consulta, 

pois acredita que o médico não sabe quais orientações devem ser passadas a uma paciente 

heterossexual e quais a uma lésbica, similaridades e diferenças entre elas:  

“Ele anota lá que sou lésbica e daí? Será que ele sabe quais as necessidades 
de uma mulher lésbica? Como orientar? Com os recursos que ele tem, devia 
trazer orientação que pudesse ajudar”. (Luiza) 

 

Quando são orientadas a não terem relações sexuais e se questionam o que o médico 

quer dizer com “relação sexual” considerando as práticas que realizam, denota-se o quanto as 

consultas ginecológicas estão pautadas num pressuposto heteronormativo, não incluindo 

pacientes lésbicas e bissexuais. E mais, mesmo não tendo compreendido as orientações 

recebidas, as mulheres parecem não se sentir com espaço e acolhimento suficientes para 

esclarecer dúvidas. O que acaba por reverberar na sensação, descrita pelas participantes, de 

que a menção de que são lésbicas ou bissexuais não garante o recebimento de orientações 

pertinentes a sua prática sexual. 

A realização do exame papanicolau foi apontado como um procedimento de cuidado à 

saúde necessário, mas indiscutivelmente desconfortável. Por isso, de acordo com nossas 

participantes, exigiria mais cuidado por parte do profissional. Chamou-nos atenção em 

especial o relato de Naira e Cristina. Ao serem examinadas, não foram avisadas previamente 

sobre os procedimentos, tampouco sobre o uso do instrumento que é introduzido na vagina:  

“O médico não me avisou do momento que ele introduziria o aparelho. É 
muito desconfortável, nossa, é muito desconfortável. (...) Acho que devia ter 
pedido licença.” (Naira) 
 
“Eu sempre ia no médico [ginecologista] porque tinha crises de candidíase. 
E descobri que sempre que eu ia, eles faziam a coleta do papanicolau. E 
nunca me avisaram.” (Cristina) 

 
Assim, as observações que elas trouxeram são bastante preocupantes do ponto de vista 

da manipulação de seus corpos sem consentimento e sem o devido esclarecimento do que 

seria realizado. Denunciam graves infrações do direito da mulher em decidir sobre as 

intervenções, como também fere diretamente a possibilidade de construção de vínculo com o 

profissional, aspecto indispensável para um atendimento humanizado. 

De maneira geral, há a percepção das participantes de que o cuidado em ginecologia 

ainda ocorre com preponderância dos aspectos reprodutivos em detrimento dos sexuais, 

dificultando que outros temas como IST (infecções sexualmente transmissíveis), tensão pré-
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menstrual ou sobre o prazer sexual sejam abordados na consulta. Tal constatação pode acirrar 

dificuldades de mulheres cuja necessidade diretamente relacionada à anticoncepção ou ao 

desejo de engravidar não é sua questão. Além disso, compromete o compromisso com o 

cuidado integral à saúde, deixando de lado aspectos importantes para uma vivência sadia e 

prazerosa da sexualidade. 

O material empírico produzido até o momento, mostrou-nos que as participantes não 

se sentem acolhidas no atendimento seja pela hierarquização da relação médico-paciente, 

expressa na dificuldade de questionar/entender prescrições, seja pela heteronormatividade que 

perpassa todo encontro com o profissional. A pergunta acerca do uso de métodos 

contraceptivos, como já apontado, coloca sob responsabilidade da paciente romper com a 

expectativa colocada de antemão, situação entendida como completamente desnecessária se o 

médico incluísse a diversidade sexual em seu modo de operar o cuidado. 

Uma das estratégias de procurar atendimento médico humanizado foi recorrer aos 

profissionais indicados por coletivos feministas. No entanto, esta alternativa foi viabilizada 

por mulheres com melhores condições financeiras.  Para as mulheres que dispunham de uma 

camada social mais elevada, a escolha do médico e as possibilidades de cuidar de si 

mostraram-se mais amplas e exequíveis. Melhor condição e independência financeira 

reverberam no acesso e cuidado à saúde. Vale ressaltar que a negritude apareceu como 

importante marcador social para situações em geral, onde se sentiram constrangidas, olhadas e 

vigiadas em decorrência da cor de sua pele. Para Giane, a discriminação por ser negra operou 

em sua vida de modo visível e cria exclusões estruturais de modo mais marcante que por ser 

lésbica. 

Surpreendentemente, a participação em grupo de militância ou grupos cuja causa 

perpassa pela questão dos direitos e da diversidade sexual não necessariamente repercutiu nos 

relatos, fazendo com quem elas conseguissem expressar e negociar melhor com o profissional 

da saúde. As dificuldades apontadas na relação médico-paciente, identificadas – por exemplo 

– na não negociação de condutas e prescrições também estiveram presentes nas participantes 

que eram mais engajadas com questões/grupos sociais.  

Finalmente, os modos de enfretamento da discriminação foram pontuados desde 

tentativas em não alimentar o preconceito expresso em atitudes ou falas de terceiros, optando 

por manterem-se alheias às ofensas e às palavras de baixo calão recebidas e participação em 

grupos de militância LGBT. O afastamento da família também apareceu como necessário para 

evitar maiores sofrimentos com relação à vida sexual e amorosa.  
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