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1. INTRODUÇÃO 
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1.1 HPV e a Homossexualidade feminina 

 

Os Papilomavírus humanos (HPV) pertencem à família Papillomaviridae, 

cujo nome científico é Papilomavirus humano. Constitui um DNA vírus não 

envelopado sem capacidade de mutação (VENTURI et  al., 2004).  

A transmissão do vírus é predominantemente sexual, acontecendo pelo 

contato direto com o epitélio vaginal, oral ou anal, infectadas através das 

microfissuras desenvolvidas durante a relação sexual, presentes no epitélio, 

onde o vírus se instala e se reproduz, atingindo camadas cada vez mais 

profundas da pele. A contaminação pode acontecer também, embora em pouca 

frequencia, por vias não sexuais como por transmissão vertical (mãe-feto), 

durante o período gestacional, intra e periparto e por contato com outras partes 

do corpo como mão, pele, ao lado de objetos (toalhas, roupas, utensílios) que 

alberguem o HPV (QUEIROZ et al., 2007). 

Cerca de 50% a 80% das pessoas que têm contato sexual com 

portadores/as do HPV são contaminadas, sendo que sua manifestação 

depende da resposta imunológica de cada indivíduo (PARKIN et al., 2002; 

NONNENMACHER et al., 2002).   A higiene precária e a baixa imunidade, 

devido à carência nutricional e ou a hábitos nocivos para a saúde como 

tabagismo, consumo de álcool e má alimentação podem potencializar o 

desenvolvimento do HPV (AMARAL, 2009).  

A presença do vírus no corpo humano geralmente é assintomática e a 

sua manifestação se dá sob forma de lesões em diferentes tecidos e regiões do 

corpo humano. Segundo Câmara et al. (2002) o tipo de lesão que se 

desenvolve também está associado ao tipo do vírus. Os HPVs 1, 2 e 4 causam 

geralmente verrugas comuns, nas mãos e nos pés. Os HPVs 6 e 11 causam 

verrugas genitais, como o Condiloma Acuminado, que apresenta uma lesão 

semelhante a uma “crista de galo”, nome popular da referida doença. Os HPVs 

16 e 18 são encontrados em neoplasias, como a do colo do útero (mais 

comum), de pênis, anogenital, epidermoide oral, entre outros (NADAL et al., 

2004; NICOLAU, 2003; OLIVEIRA et al., 2003).  
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Por volta dos anos 1970 e 1980, a medicina pode associar o 

desenvolvimento do câncer cervical ao vírus HPV e nos anos 90 foi possível 

comprovar essa relação. Atualmente mais de 90% das mulheres acometidas 

pelo câncer de colo de útero eram ou são portadoras do HPV (NICOLAU, 

2003). Segundo (NADAL et al., 2004), as doenças relacionadas ao 

Papilomavírus humano foram as DSTs mais diagnosticadas entre o fim da 

década de 90 e o início do século XXI tanto em homens quanto em mulheres. 

Atualmente, a infecção genital pelo HPV ainda é a DST mais frequente 

da população mundial. Os tipos 16 e 18 estão associados a 70% dos cânceres 

de colo de útero; 44% de cânceres vulvares; 56% dos cânceres vaginais; 87% 

dos casos de câncer de ânus, nas mulheres e 31% dos cânceres de pênis e 

87% dos cânceres de ânus nos homens (PAAVONEN et al., 2009). Os tipos 6 e 

11 estão relacionados a 90% das verrugas genitais (PARKIN et al., 2002). 

Dentre o mais de 100 tipos de HPV conhecidos atualmente, 24 foram 

associados a lesões orais. As lesões provocadas pelo HPV nas vias orais são o 

condiloma acuminado, verruga vulgar, hiperplasia epitelial focal, leucoplasias, 

líquen plano e carcinoma (VENTURI et al., 2004). A prevalência do HPV na 

mucosa oral e seu papel na patogênese de displasias e câncer  de cabeça e 

pescoço ainda não estão completamente esclarecidos (Reis, 2009).  

De acordo com a OMS (Organização Mundial de saúde) são 630 

milhões de homens e mulheres contaminados pelo HPV no mundo (PARKIN et 

al., 2002). De acordo com Giraldo et al.,  (2008), no Brasil a infecção causada 

pelo HPV é prevalente entre 9 e 10 milhões com 700 mil novos casos por ano. 

O HPV ainda é desconhecido por grande parte da população, condição 

que acarreta  baixa eficiência nas ações preventivas, bem como é alta 

incidência de infecções relacionadas ao HPV na América Latina e, em 

particular no Brasil (Pinho e França-Jr, 2003; GIRALDO et al., 2008). 

 O câncer de colo de útero é responsável por aproximadamente 5 mil 

óbitos entre mulheres, por ano no Brasil (GIRALDO et al., 2008). Esse tipo de 

neoplasia constitui um dos mais importantes tumores da genitália feminina e é 

considerado um agravante como problema de saúde pública em função da 

quantidade elevada de mulheres que morrem em decorrência dele 
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(NONNENMACHER et al., 2002; BEZERRA et al., 2005). De acordo com o 

Ministério da Saúde (2008) é o segundo tipo de neoplasia mais incidente, 

ressaltando-se que geralmente a mulher procura tratamento quando o tumor 

está em estágio avançado (NICOLAU, 2003).  

Para Marrazzo (2004), os exames de colposcopia realizados em 

mulheres que fazem sexo com mulheres, norte americanas indicaram que a 

positividade para o HPV não difere entre as que já praticavam sexo ou não com 

homens. Nesse sentido, mulheres que fazem sexo com mulheres são 

suscetíveis ao HPV do mesmo modo que as mulheres que se relacionam com 

parceiros de ambos os sexos ou exclusivamente com homens. Nesse contexto 

é recomendável que todas as mulheres com vida sexual ativa se submetam 

aos exames de rastreamento da infecção causada pelo HPV, independente da 

preferência sexual.  

Após o contágio pelo HPV, o tempo de incubação do vírus é variável, 

bem como sua presença no organismo pode ser assintomática. As lesões 

resultantes da infecção podem ser clínicas, como no caso do Condiloma 

Acuminado, cujas verrugas são grandes e visíveis a olho nu ou subclínicas 

sendo possível detectar somente com exames específicos. Geralmente a 

evolução da lesão para o desenvolvimento do câncer é lenta e silenciosa e, por 

isso é importante a detecção precoce da presença do vírus. 

O rastreamento pode ser feito pelo exame de Papanicolaou que permite 

a detecção de lesões já estabelecidas nas vias ginecológicas (vulva, vagina e 

colo do útero), porém, com grande variação de resultados. Exames 

biomoleculares, mais precisos, podem ser usados como rastreio primário na 

prevenção do câncer uterino, mas, não estão facilmente disponíveis em 

hospitais e instituições públicas, condição que torna o acesso a estas técnicas 

restrito. 

A prevenção e o tratamento do câncer cervical pode ser encontrado 

gratuitamente através do acompanhamento médico ofertado pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). No entanto, nem todas as mulheres se submetem ao 

exame periodicamente (BEZERRA et al., 2005). Segundo Bezerra et al.(2005) 

e Souza (2008), a vergonha, o medo e a ignorância são fatores que contribuem 
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para a não procura por serviços específicos, justificando a grande quantidade 

de mulheres que morrem em decorrência do câncer cervical em função da 

procura tardia por tratamento quando já existem sintomas e a doença está 

instalada. 

Atualmente é possível prevenir o HPV com o uso de vacina. Em geral, 

as vacinas existentes no mercado previnem as lesões causadas pelos tipos 16 

e 18 (responsáveis pela maioria dos casos de neoplasia); a vacina 

quadrivalente, por sua vez, cobre também os tipos 6 e 11 (responsáveis pela 

maioria das lesões que se manifestam em forma de verrugas).  

Diante da generalização da ocorrência do HPV, a administração da 

vacina prioriza mulheres jovens ou que ainda não começaram a vida sexual 

(NADAL e NADAL, 2008).  Segundo os autores a imunização de mulheres mais 

velhas e com vida sexual já iniciada não pode ser menosprezada, 

considerando que a vacina cobre mais de um tipo de HPV e que as mulheres 

“contaminadas” poderiam não ter tido contato com todos os tipos que causam 

infecções. A vacina reduz em cerca de 90% a 100% o aparecimento de lesões 

malignas em mulheres não expostas aos tipos viras específico, contidos na 

vacina. 

 Muitos estudos financiados como o estudo PATRÍCIA (PAAVONEN et 

al., 2009), defende a proteção cruzada a partir do uso de vacinas que cobrem 

os principais tipos de HPVs causadores de doenças. A vacina recombinante 

contra Papilomavirus humano dos tipos 6, 11, 16 e 18 têm eficácia de 75% 

para a prevenção do câncer anal; mais de 90% para verrugas genitais e mais 

de 95% para os cânceres de vagina, de vulva e do colo do útero. Os estudos 

relacionados aos cânceres nas vias orais ainda são incipientes. 

Nas relações heterossexuais e homossexuais masculinas a camisinha é 

o recurso mais importante para a prevenção de DST/AIDS, entretanto, uma vez 

que o HPV vive na pele e no pelo é possível que seja transmitido mesmo com o 

uso “adequado” desse recurso. Nas relações sexuais entre mulheres, a 

camisinha pode ser usada nos brinquedos e vibradores, aberta sobre a vulva 

ou o ânus para o sexo oral. Existem outros recursos para a prevenção do 

contágio de Doenças Sexualmente Transmissíveis disponíveis no mercado 
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para a utilização no sexo entre mulheres, entretanto, não podem ser chamados 

de específicos, pois não foram pensados e elaborados especialmente para este 

público; eles são adaptados, de modo a permitir o uso nas relações sexuais 

como luvas cirúrgicas que podem ser usadas para a penetração com os dedos 

ou na língua para o sexo oral, além do papel filme ou papel dan que pode ser 

usado como barreira entre as vulvas ou no sexo oral com o intuito de minimizar 

os riscos (MARTINHO, 2008). 

Um número considerável de mulheres nem ao menos sabe que esses 

recursos existem e como podem ser utilizados. Muitas acham sua utilização 

inviável, por considerarem incômodos e desnecessários, uma vez que existe a 

crença que o homem é o principal transmissor de uma DST. Ao construir 

relações estáveis e duradouras, fundamentadas na confiança, a adesão ao uso 

de recursos para a prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis é 

baixa (FACCHINI, 2004).   

Registra-se, de acordo com Bertolin et al. (2009), que quase metade das 

entrevistadas desconheciam onde o vírus poderia ser encontrado no corpo 

humano e como seria transmitido nas relações sexuais entre mulheres. Um 

dado preocupante encontrado na referida pesquisa é que quase um terço das 

respondentes nunca fizeram o exame Papanicolaou. A argumentação usada 

por elas para explicar a baixa adesão ao acompanhamento médico é que a 

consulta ginecológica é importante para quem faz sexo com homens, bem 

como para quem quer ter filhos.  

Mulheres que fazem sexo com mulheres não acreditam serem 

suscetíveis às DSTs, em geral, e ao HPV, em particular. Por isso, não adotam 

as medidas protetoras, assim como não são acolhidas pelos profissionais e 

instituições de saúde no atendimento às suas necessidades. A 

despreocupação com relação à saúde sexual e reprodutiva de mulheres que 

fazem sexo com mulheres é alimentado em mão dupla, tanto pelas instituições 

de saúde que não estão preparadas para acolhê-las, como por elas, que 

incorporaram a ideia que o sexo “lésbico” é limpo, não carecendo de proteção. 

Além de suas demandas de saúde passarem despercebidas, ressalta-se ainda, 
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a escassez de campanhas para o  exercício do sexo seguro direcionadas a 

esse segmento.  

 De acordo com Obedin-Maliver et al. (2011) as pessoas pertencentes à 

comunidade LGBT têm necessidades específicas de saúde de acordo com 

suas particularidades. Para os autores, esse público está mais suscetível ao 

adoecimento se comparados aos seus pares que possuem outras 

características em comum, diferenciando apenas quanto à sexualidade. A 

pesquisa em questão aponta que as pessoas pertencentes ao segmento LGBT 

sofrem mais de doenças mentais, são mais suscetíveis às DSTs e em 

particular a AIDS e mais suscetíveis à violência. De acordo os autores, isso  

acontece em função do estigma social relativo a vivenciarem escolhas sexuais 

diferentes do padrão. Os pesquisadores sugerem que conhecimentos e 

necessidades específicas  de saúde do segmento LGBT deve compor o 

currículo das escolas médicas. 

Segundo Facchini (2004) e Coelho (2001), ginecologistas e demais 

profissionais de saúde que lidam com a saúde da mulher não estão preparados 

para “acolher”  o  segmento de mulheres que fazem sexo com mulheres, de 

forma a orientá-las adequadamente nas suas demandas de saúde. Segundo 

Bertolin et al. (2010) muitos médicos não solicitam os mesmos exames para 

rastreamento de lesões causadas pelo HPV, desqualificando as relações 

homoafetivas, inclusive no que refere a necessidade de cuidado à saúde. 

Para Roberts e Sorensen (1999), lésbicas não informam sua prática 

sexual ao/a profissional por medo da homofobia, embora, muitas delas façam 

acompanhamento médico. Segundo Coelho (2001), apenas um terço das 

mulheres que têm ou tiveram experiências sexuais com outras mulheres 

contam a/ao ginecologista esse fato, enquanto que a naturalização e 

normatização da heterossexualidade permitem que mulheres que preferem 

sexualmente outras mulheres declarem atividades sexuais com homens, 

mesmo que eventuais, ao passo que podem sentir-se inibidas ao confidenciar 

suas experiências sexuais com mulheres, mesmo que frequentes, deixando de 

receber atenção específica dos profissionais e das instituições de saúde. 
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Na contraface do preconceito, a vergonha de expor uma sexualidade 

não convencional, o medo de ser discriminada por profissionais de saúde as 

desprotege, o que  concorre para o aumento da infecção, assim como a 

incidência de câncer do colo do útero.  

 
1.2 A invisibilidade da homossexualidade feminina 
 
 

De forma gradual, a sexualidade vai sendo censurada, 
limitada, definida, esboçada em perfis cada vez mais estritos, 
sempre se acentuando que era aceita e válida em vista da 
procriação (NAVARRO-SWAIN, 2000). 

 

A homossexualidade está relacionada ao conjunto de práticas sexuais, 

afetivas e amorosas entre pessoas do mesmo sexo (FALQUET, 2004; MOTT, 

1987). Segundo a autora Tânia Navarro-Swain (2000), há poucas referências 

sobre a homossexualidade feminina na história, ao passo que a masculina foi e 

é mais evidenciada. Charlotte Wolff (1973), Luiz Mott (1987), Michel Foucault 

(1977), Shere Hite (1976), Colin Spencer (1995), Vange Leonel (2001), Tânia 

Navarro-Swain (2000), entre outros/as, referem à existência da prática 

homossexual desde a origem da humanidade, entretanto, segundo Wolff 

(1973), muitos homens concebiam a homossexualidade feminina como piada e 

ou algo sem nenhuma importância. 

Para Barbosa e Koyana (2006) a orientação sexual é constituída por três 

dimensões: identidade, comportamento e desejo que, não necessariamente, 

caminham no mesmo sentido e direção. As práticas/desejos sexuais podem ser 

flutuantes, envolvendo, mulheres que se relacionam exclusivamente com 

mulheres; exclusivamente com homens; com ambos os sexos; 

preferencialmente com um dos sexos e esporadicamente com outro. 

Nessas condições, a identidade sexual está relacionada à definição de 

gênero, construída a partir da identificação que o sujeito faz com o outro no 

processo de desenvolvimento, condição que o faz identificar-se como homem, 

como mulher ou como intersexo. O comportamento não vincula-se, 

necessariamente a atividade ou passividade. O objeto de desejo pode ser 
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variado. Nessas condições, admite-se a existência de múltiplas sexualidades, 

que de acordo com Scott (2005), Butler (2001), não são necessariamente 

condicionadas ao sexo biológico, tampouco são fixas, podendo sofrer 

modificações no decorrer da vida. 

O reconhecimento das múltiplas sexualidades humanas relacionadas 

aos papéis de gênero, ao comportamento e ao objeto de desejo num contexto 

histórico-social não é tão recente. No início do século passado Freud (1974) 

admitia que o indivíduo não fosse simplesmente homem ou mulher, mas 

ambos, podendo manifestar predominantemente características masculinas ou 

femininas de acordo com as situações apresentadas pelas vida. Nesse sentido, 

para o autor, o que constitui masculinidade ou feminilidade resvala à condição 

biológica e anatômica. 

De acordo com o Parker, esse papéis sexuais são normalizados pela 

cultura (1999, p. 134): 

Nenhuma relação causal direta podia ser pressuposta, 
necessariamente, entre o desejo sexual, o comportamento 
sexual e a identidade sexual, e que formas pelas quais as 
identidades sexuais são construídas em diferentes espaços 
dependem em grande parte das categorias e das 
classificações sexuais disponíveis nas diferentes culturas. 

 

O corpo humano é dotado de órgãos e zonas erógenas que expressam 

e manifestam a libido, os desejos. Um corpo tem uma anatomia e uma história, 

individual e coletiva. A sexualidade é aprendida e construída de acordo com a 

cultura, assim, não é apenas uma questão pessoal, é também social e política, 

na medida em que envolve rituais, linguagens, fantasias, símbolos, 

representações, convenções. Segundo  Chauí (1984, p. 15): 

 

 A sexualidade não se confunde com instinto, nem com um 
objeto (parceiro/a), nem com um objetivo (união dos órgãos 
sexuais no coito). Ela é polimorfa, polivalente, ultrapassa a 
necessidade fisiológica e tem a ver com simbolização do 
desejo.   
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Para Chauí (1984), ao longo do processo civilizatório, a sexualidade se 

fez norteada por regras e normas, sendo deslocada do plano estritamente 

biológico para o plano social. Com relação a essa questão a autora destaca 

que  

Nenhuma cultura lida com o sexo como um fato natural 
bruto, mas já o vive e compreende simbolicamente, 
dando-lhes sentidos, valores, criando normas, interditos 
e permissões (CHAUÍ, 1984, p.  22). 

 

As circunstâncias históricas permitem ou não determinados 

comportamentos em função de um conjunto de idéias construídas e, 

incessantemente reformuladas pelo próprio movimento de transformação 

inerente ao ser humano. 

As distinções entre os sexos e os papéis sexuais são “normalizados” 

pelo costume. Homens e mulheres foram educados/as para pensar, sentir, 

amar e agir de acordo com esses papéis que de tão arraigados tornam-se 

“naturais” (BUTLER, 2001; MURARO, 1990).  

Para Scott (2005), as diferenças entre os sujeitos constituem categorias 

hierarquizadas socialmente, onde, a partir delas são construídas relações de 

poder, considerando a “superioridade” de um grupo em detrimento de outro, 

sustentadas pela diferença biológica. 

Para a autora Scott (2005), a aceitação das diferenças se faz 

necessária, porém, as condições de inclusão desses grupos é permeada por 

um paradoxo, pois ao mesmo tempo que inclui, destaca-se as diferenças. O 

sujeito, na sua singularidade é constituído por inúmeras características e, 

quando é demarcado por aquilo que é considerado “diferente”, do padrão, fica 

restrito a esta característica.  Nesse caso, ele é estigmatizado, fixado a um 

estereótipo que poderá ser motivo de preconceito e discriminação. De acordo 

com a autora, não é um problema pertencer a uma minoria e sim como a 

convivência com essa minoria é construída na sociedade.   

  De acordo com Crochik (1996) o preconceito é a conduta rígida frente a 

uma diversidade de objetos e condições, manifesta a partir da rejeição a estes 
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elementos. Para o autor o preconceito não surge do nada, é construído num 

contexto histórico e cultural. Os sujeitos, por sua vez, se apropriam desses 

conceitos e os reproduzem, muitas vezes, sem antes fazer considerações 

críticas acerca dos motivos que os levaram a desenvolver e manifestar esse 

sentimento de rejeição, que pode ser ao outro ou a si mesmo. Nesse sentido, 

podemos considerar que o preconceito é alimentado em mão dupla.  Neste 

caso, as mulheres que fazem sexo com mulheres são alvo de preconceito, uma 

vez em que estão em desacordo com norma estabelecida e, por pressuporem 

que serão discriminadas, se escondem, alimentando, dessa forma, a 

invisibilidade desse segmento.  

Nesse contexto, é possível destacar que os locais frequentados pelo 

público LGBT como espaços de proteção, onde esse segmento pode expressar 

livremente a afetividade. Para Facchini (2008), o gueto é um espaço de 

autossegregação. 

As regras e crenças que norteiam o pensar e agir coletivos são 

modificadas ao longo da história. A instituição do patriarcado ocasionado pela 

mudança do sistema de família tribal para a família monogâmica heterossexual 

demarcou profundas transformações na prática sexual no ocidente (ENGELS, 

2006). Segundo o autor, a família monogâmica surge no período de transição 

entre a fase média e a fase superior da barbárie. Esse fato é significativo no 

crescente processo civilizatório. Com o fim da família tribal, no decorrer do 

tempo, instituiu-se a família formada pelo homem, mulher e filhos, onde, a 

fidelidade passou a ser obrigatória, principalmente para a mulher, tendo em 

vista garantir a paternidade da prole e a transmissão da herança (ENGELS, 

2006). 

Na Grécia antiga, os homens exerciam atividades públicas na 

sociedade, ao passo que as mulheres ficavam em casa; aprendiam a tecer, a 

fiar, tear e coser, quando muito ler e escrever. Eram praticamente cativas e 

lidavam apenas com outras mulheres (ENGELS, 2006). A pederastia era 

comum e sagrada; o corpo dos meninos e jovens era cultuado como símbolo 

de beleza e erotismo; as mulheres existiam subservientes (SPENCER, 1995). 

Os filósofos poetas escreviam versos de amor e paixão aos seus meninos; a 
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relação homossexual era o meio de iniciação pelo mestre. Os meninos podiam 

relacionar-se  de maneira passiva com um homem adulto na condição de 

aprendizes até a maioridade, pois era aviltante um homem adulto estabelecer 

parceria sexual e afetiva com outro homem adulto. Depois de ser iniciado por 

um “mestre”, o jovem adulto poderia iniciar um menino, assim como foi feito 

consigo e então, estaria pronto para se casar com mulher e constituir família 

(SPENCER, 1995).  

Ainda na Grécia antiga, a mulher exercia as funções de cuidadora, mãe 

e esposa, considerada frágil e desprotegida. Tais condições colaboraram para 

que o homem ocupasse uma posição hierarquicamente superior em relação à 

mulher e a prole assumindo, assim, o papel de gestor, de chefe (ENGELS, 

2006). As pessoas do sexo masculino eram valorizadas socialmente. Apenas 

os homens podiam votar, receber instrução formal e conhecer sentimentos 

nobres como o amor e a paixão; à mulher cabia o serviço doméstico e a 

criação dos filhos (SPENCER, 1995). Segundo o autor, nesse contexto 

histórico, poucas mulheres conseguiam visibilidade. 

Nesse mesmo modelo sexual viveu a poetiza Safo que ficou conhecida 

pelo amor e desejo por mulheres, manifestos em seus poemas. Nascida entre 

630 e 612 a.C. Safo  foi uma poetisa grega que viveu na ilha de Lesbos no mar 

Egeu. Foi conhecida principalmente pela paixão pelas alunas (LEONEL, 2001; 

MOTT, 1987; NAVARRO-SWAIN, 2000; WOLFF, 1973). Criou uma escola para 

moças onde ensinava poesia, dança e música. Sua obra foi destruída, mas 

antes disso cometeu suicídio (LEONEL, 2001; NAVARRO-SWAIN, 2000).  

Embora as mulheres vivessem a margem da sociedade, consideradas 

importantes apenas como procriadoras, Sócrates considerava Safo digna de 

adoração na medida em que estava entre as pessoas consideradas sábias 

(KLAICH, 1876 citado por NAVARRO-SWAIN, 2000).  Segundo Navarro-Swain 

(2000), ela não foi desqualificada pela sua condição homossexual e sim por ser 

mulher. O sentimento de Safo pelas mulheres era o sentimento da mestra 

pelas suas jovens pupilas, de forma semelhante ao sentimento de Sócrates 

pelos seus rapazes aprendizes. Em ambos, o objeto do desejo era o corpo belo 

e jovial das alunas e alunos. A paixão de Safo pelas garotas foi criticada por 

http://pt.wikipedia.org/wiki/612_a.C.
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alguns historiadores e escritores da Roma antiga, porém, como poetiza e 

escritora não foi diminuída (WOLFF, 1973). 

Durante a Idade Média, segundo Chauí (1984), o sexo esteve associado 

ao maior e mais terrível dos sete pecados capitais e em nome dele foi 

reprimido, controlado. A igreja temia a criação de um mundo feminino e com 

suas regras procurava evitar a feitiçaria e a homossexualidade feminina, 

principalmente para não perder o controle sobre as mulheres. A penalidade 

para as relações sexuais entre mulheres era mais amena que as praticadas 

entre homens.  O pecado dessas relações sexuais entre mulheres se 

equiparava ao pecado da masturbação que tinha pouca importância 

(NAVARRO-SWAIN, 2000). 

No século XV, Joana D´Arc vestiu roupas masculinas, armadura, cortou 

os cabelos, se alistou no serviço militar e lutou pela união da França contra a 

Inglaterra; comandou seu próprio batalhão até ser descoberta e condenada à 

morte, considerada bruxa conspiradora. Quinhentos anos após sua morte foi 

considerada santa. Muitas mulheres para conseguirem trabalho se vestiam de 

homem, uma vez que na condição de mulher, precisavam ser sustentadas pelo 

pai ou pelo marido. A mulher que não queria ou não conseguia se casar 

precisava buscar alguma forma de sobrevivência(LEONEL, 2001).  

As relações entre pessoas do mesmo sexo eram condenadas pela igreja 

católica. Freiras eram instruídas a não trocar carícias entre si, entretanto, nos 

séculos XVI, XVII e XVIII  as relações sexuais entre freiras ainda eram 

condenadas. No século XVII, na Toscana, a irmã Benedetta Carlini, abadessa 

do Convento Mère de Dieu, sofre uma série de inquéritos eclesiásticos em 

função de suas visões místicas e por manter relações sexuais com uma 

religiosa (BROWN, 1996 citado por NAVARRO-SWAIN, 2000). Mesmo 

considerando que as práticas sexuais entre mulheres não eram encorajadas, a 

proibição não era inexorável ao ponto de se construir movimentos significativos 

de resistência e, tampouco, aconteceram punições severas, declaradas em 

função da prática homossexual entre mulheres. 

No fim do século XVI, segundo Leonel (2001), o escritor frânces Pierre 

de Bourdeille admitia que a relação entre mulheres virara modismo, 



14 

principalmente na Itália e na França. A rainha Catarina de Medici, fazia parte de 

um grupo de mulheres conhecidas como “batalhão vôo”, que preferiam fazer 

amor entre si ao invés de se relacionarem com homens. Por alusão a este 

grupo que referenciava as práticas de Safo e suas discípulas, na ilha de 

Lesbos, recorreu-se ao usou pela primeira vez do termo “lésbica”. No século 

XVIII, comentava-se acerca dos possíveis relacionamentos homoafetivos de 

Maria Antonieta com suas amigas íntimas como madame de Lambelle 

(NAVARRO-SWAIN, 2000). 

De acordo com Chauí (1984), na concepção judaico-cristã o sexo se 

associava à morte uma vez que, segundo a bíblia, foi pela descoberta do sexo 

que Adão e Eva perderam o paraíso. Segundo a autora existe um paradoxo, 

pois o mesmo sexo que tornou o ser humano finito é o único meio natural de 

produzir novas vidas. Nesse contexto, persiste a idéia do sexo significando 

morte e vida, porém, quando praticado sem motivação reprodutora, significa 

apenas morte. O conceito de pecado, sujo, imoral, atribuídos ao sexo é 

consequência do sexo significando finitude. 

A sociedade que considera a reprodução como a única finalidade digna 

do sexo reprime toda a prática sexual não reprodutora (CHAUI, 1984). As 

crianças desde cedo incorporam os símbolos da heterossexualidade. A 

homossexualidade, diferente do dito “normal”, é considerada doença associada 

a problemas biológicos e ou psicológicos (FARIA e NOBRE, 2003).  O medo da 

homossexualidade tem relação direta com o medo de uma punição em função 

da perpetração do pecado. Nesse sentido, o sexo é digno somente se houver 

procriação evocando a continuidade da espécie.  

A descoberta de que algumas moléstias podiam ser transmitidas pelas 

relações sexuais concorreu para reforçar a idéia do pecado ligado ao sexo não 

reprodutor. Ter uma DST significava degradação moral e era associada à 

prática da prostituição (COELHO et al., 2001). 

As doenças sexualmente transmissíveis existem entre nós desde 

tempos imemoráveis, associadas ao comportamento promíscuo. Existem 

relatos acerca de corrimentos uretrais datados de quase 3000 a.C. entre os 

povos mais antigos como os chineses, os egípcios e hebreus. Doenças ligadas 
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à prática sexual são inclusive citadas no velho testamento da Bíblia 

relacionadas, principalmente, ao sexo com prostitutas e tendo conotação de 

punição, em função do sexo “pecaminoso” condenado por Deus (DUARTE, 

1995). 

 No século XII, a gonorréia era conhecida como enfermidade do fogo e os 

homens freqüentadores dos bordéis eram orientados a não relacionarem-se 

com as mulheres acometidas desse mal. A sífilis começou a chamar atenção 

por volta do século XV. Acredita-se que a doença existia nas Américas e foi 

levada a Europa por Colombo. Após duzentos anos, a Sífilis se alastrou por 

toda Europa e por todo mundo, matando milhares de pessoas. A incidência 

desse tipo de doença diminuiu quando as pessoas começaram a tomar mais 

cuidado com a vida sexual - ter uma doença venérea era degradante social e 

moralmente. Para o homem, mesmo considerando que ser portador de uma 

doença o desqualificava, a atividade sexual simbolizava virilidade. Para a 

mulher ter uma doença venérea era ainda mais degradante, uma vez que 

significava promiscuidade, ou seja, praticado fora do espaço da reprodução 

socialmente constituído (SPENCER, 1995). As mulheres homossexuais não 

chamavam atenção, pois os relacionamentos homoafetivos, particularmente, 

entre mulheres, não representavam perigo social, sendo pouco mencionados a 

respeito nos textos acadêmicos e nos livros de história. 

As prostitutas recebiam atenção especial dos serviços de saúde. Elas 

deveriam se submeter a exames ginecológicos com regularidade em função da 

possibilidade de transmitirem doenças sexualmente transmissíveis aos 

“homens de bem” (GUMARÃES, 1996).  

O cuidado com o corpo da mulher solteira não era encorajado uma vez 

que, segundo os ideais da época, estas poderiam conhecer o prazer ao serem 

manipuladas e dedicar-se posteriormente a prática da masturbação, e daí, 

poderiam se aproximar da prostituição. Existia a crença de que a mulher era 

dominada pela sua fisiologia, pelo instinto sexual e, por isso, eram mais frágeis 

e emotivas, não tinham controle de suas ações, ao passo que o homem era 

governado pelo cérebro (VIEIRA, 2002). A imagem de beleza feminina estava 
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associada a seios fartos, imagem da mãe com muitas crianças. A mulher não 

reprodutora perdia o encanto (ROHDEN, 2002).  

 Na demarcação dos papéis sociais, o homem desempenhava um papel 

superior ao da mulher, mesmo quando alçada ao status de rainha do lar. As 

diferenças físicas e biológicas foram utilizadas como instrumento que legitimou 

por muito tempo a hierarquia social, posicionando o homem numa condição 

privilegiada e “vantajosa” em relação à mulher. Na construção social dos 

sujeitos como masculinos e femininos, na perspectiva de gênero, a valorização 

da mulher se dá pela naturalização do biológico, do corpo, pela maternidade, 

capacidade de procriar (VIEIRA, 2002).  A construção da identidade social 

feminina tem a ver com a condição natural de tornar-se mãe. A lésbica mulher 

que declina essa situação não é mulher (NAVARRO-SWAIN, 2000; VIEIRA, 

2002). 

O corpo da mulher foi, por séculos, considerado como inferior e doente 

pela gestação e pela menstruação. Acreditava-se que o útero era algo perigoso 

que caminhava pelo corpo e tinha vontade própria - por isso, a mulher não 

poderia ser autônoma, uma vez que era suscetível a qualquer ataque 

proveniente do útero. Nessas condições ela era comparada com qualquer 

fêmea irracional que age por instinto; passa por períodos de cio, onde segundo 

a autora, poderia ser tomada de uma volúpia sexual incontrolável e, por isso, 

sua sexualidade era temida (VIEIRA, 2002).   

No século XIX surge a Ginecologia, como disciplina da Medicina, 

envolvendo o estudo da mulher e seu corpo em torno da fundamental 

importância social da maternidade (ROHDEN, 2002). Segundo a autora em 

questão, a mulher é valorizada, principalmente pela capacidade de procriar, 

diferente do homem, que teria outras atribuições sociais. A ciência pode, nesse 

contexto, intervir nesse corpo, na sua prática e no comportamento sexual. 

Nestas condições, o desenvolvimento da Ginecologia poderia interferir na 

moral e nos bons costumes. Temia-se que as mulheres sofressem abusos 

sexuais por parte dos médicos, que pudessem sentir prazer com o especulo, 

uma vez que a sexualidade feminina era vista como instintiva (ROHDEN, 

2002). 
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Ainda no século XIX, surgiram estudos científicos significativos sobre 

homossexualidade. Antes dessa época a palavra homossexual não existia. O 

ato sexual só era reconhecido se houvesse penetração peniana (LEONEL, 

2001); as relações sexuais entre mulheres, não eram consideradas como tal. O 

médico Havelock Ellis casado com uma lésbica, era um estudioso da 

homossexualidade feminina; chamava as homossexuais de invertidas e falava 

sobre assassinatos e casos de suicídio neste segmento. As teorias médicas 

que consideravam o homoerotismo uma aberração, uma anomalia, uma 

doença, eram assumidas pelos líderes do cristianismo, tanto pelos católicos, 

como pelos protestantes, bem como pela sociedade (SPENCER, 1995). Nesse 

caso, enquanto “doença”,  a homossexualidade comportaria tratamento e não 

mais punição. Os desvios ligados ao sexo, “vícios” e ou “delitos”, foram 

submetidos ao controle médico e pedagógico. As “patologias” eram estudadas 

e catalogadas (PRADO e MACHADO, 2008). 

A sodomia era repudiada, passível de pena. O sexo não reprodutor era 

desencorajado. A homossexualidade além de ser um assunto de Estado e da 

Igreja passou a ser objeto de estudo da Medicina, com a perspectiva de cura. 

Reafirma-se a monogamia heterossexual; o casal legítimo, procriador institui a 

norma  (FOUCAULT, 1977). Segundo o autor 

Era preciso assegurar o povoamento, reproduzir a força de 
trabalho, reproduzir a forma das relações sociais; em suma, 
proporcionar uma sexualidade economicamente útil e 
politicamente conservadora (FOUCAULT, 1977, p. 44). 

 

No início do século XX aumentava a compreensão das pessoas sobre os 

relacionamentos entre mulheres, conservada  a representação social de um 

homem e a outra de uma mulher. 

 Diante do amor livre, aceitava-se que a mulher pudesse sentir prazer 

sexual. Mulheres emancipadas financeiramente podiam estabelecer 

relacionamentos monogâmicos duradouros entre si e permanecerem 

“solteiras”. Acontecia, por exemplo, uniões entre escritoras e defensoras do 

movimento de mulheres. Não existiam ameaças punitivas em função do 

relacionamento homoafetivo feminino, desde que não exposto socialmente 



18 

(SPENCER, 1995). Nesse contexto, a homossexualidade feminina permanece 

invisível. A não punição dessas práticas, aponta, por sua vez para a extensão 

da invisibilidade que obscurece, igualmente a consideração da questão das 

mulheres fora de espaço da assistência reprodutiva. Neste contexto se 

inscreve a preocupação com aquestão do HPV entre MSM. 

 

1.3   Homossexualidade feminina e  vulnerabilidade ao HPV 

         

 

Num passado próximo as meninas aprendiam desde cedo a 

manter os olhos baixos para impedir lançarem sobre os 

homens olhares sensuais, pois a fonte de tentação estava na 

mulher (CHAUI, 1984). 

 

A mulher sempre foi valorizada pela gestação e pela maternidade, por 

desempenhar o papel de mãe e esposa, pela “delicadeza” e pelo “dom” do 

cuidado (AZEREDO, 2007). Essa condição foi se modificando ao longo do 

século XX.  

No Brasil, desde os anos 30, a família tinha o pai como genitor. Ele 

quem deveria sustentar a casa. Para a mulher, cabia o serviço doméstico, a 

criação e educação dos filhos. A mulher que encontrava trabalho fora de casa 

exercia funções que reproduziam as tarefas domésticas como de faxineira, 

cozinheira, copeira, entre outras tarefas consideradas peculiares à condição 

feminina. Nos anos subseqüentes, ela amplia a presença no mercado de 

trabalho, porém, ocupando posições inferiores e ou recebendo remuneração 

menor pelas mesmas funções ocupadas pelos homens, sem falar na dupla 

jornada de trabalho, uma vez que os cuidados com marido, filhos e o lar eram 

de responsabilidade dela (GOLDENBERG, 1988).  

Sem pretender esmiuçar esta trajetória histórica, vale dizer que no 

contexto do desenvolvimento industrial, o Estado assume a responsabilidade 

pela saúde e educação da população, como já havia acontecido antes na 

Europa, tendo em vista assegurar a reprodução da força de trabalho, 
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assumindo, particularmente, a assistência a mulher e a criança 

(GOLDENBERG, 1988). Segundo Pinotti (2002, p. 10) os serviços que passam 

a ser ofertados à mulher estavam voltados ao atendimento pré-natal, com “o 

propósito explícito obter um recém nascido sadio que assegure seu bom 

desenvolvimento até se constituir num adulto útil para a sociedade”. 

Na sequência da segunda guerra mundial, a mulher passa a ocupar um 

espaço progressivamente maior no mercado de trabalho seja nas artes, na 

literatura ou na indústria, a par da gradativa conquista da “liberdade sexual”, 

associada à possibilidade do uso de contraceptivos (GOMES, 2000). A 

ampliação da presença da mulher no mercado de trabalho e a conquista de 

posições mais elevadas contribuíram para sua valorização como pessoa. A 

proposta do uso de contraceptivos e a conseqüente possibilidade de separar 

sexo e reprodução colaboraram para autonomia da mulher, contribuindo para 

sua “liberação”. Poder decidir ter filhos ou não e quando tê-los foi importante 

para sua emancipação.  

Alavancando a transição demográfica, os avanços no campo da 

medicina no século XX propiciaram num primeiro momento, diminuição da 

mortalidade ao passo que a natalidade continuava alta, concorrendo para o 

crescimento populacional (RAMOS, 1987). O desenvolvimento de pesquisas 

sobre anticoncepcionais possibilitaram a redução significativa de nascimentos 

ao longo de tempo.  A contracepção, um produto histórico do progresso da 

medicina, propiciou o desenvolvimento tecnológico e mudança de valores 

concorrendo para refrear a explosão demográfica (VIEIRA, 2002). Nestas 

condições se observa a confluência da adesão à prática da contracepção que 

contava com o apoio das feministas, ao lado da proposição de Programas de 

Políticas Públicas ancoradas no controle da natalidade. 

Dentre os anticoncepcionais disponibilizados no Brasil, o DIU (dispositivo 

intra-uterino) e a pílula começaram a ser comercializados e utilizados como os 

principais meios para a prevenção da gestação indesejada em meados dos 

anos 60 (PEDRO, 2003). O uso de contraceptivos passa a fazer parte da 

implantação do programa de planejamento familiar, reivindicado pelo 

movimento de mulheres, no âmbito dos programas de políticas públicas. 
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Embora a esterilização estivesse bastante difundida nos anos 60, existiam 

resistências a sua realização (PEDRO, 2003). Programas de controle da 

natalidade priorizavam a laqueadura enquanto recurso definitivo, disposição 

que conflitaria com a postura do movimento de mulheres na defesa da 

autonomia. Compondo o tripé desses posicionamentos, as mulheres 

demandavam acesso a este recurso, o que concorreu para a expansão desta 

prática, particularmente na ausência de disponibilidade de outros recursos nos 

serviços de saúde (GOLDENBERG, 1988).  As lutas sociais pelo uso de 

contraceptivos abarcavam nestas condições, forças convergentes e ao mesmo 

tempo paradoxais. Os mesmos métodos que podiam representar meios de 

controle demográfico através da medicalização do corpo da mulher, repudiados 

pelas feministas, eram defendidos por elas com objetivo de autonomia, 

independência e liberdade para escolhas e preferências ligadas à sexualidade 

(COSTA et al, 2006).  

No contexto de oposição à ditadura militar eclodem movimentos sociais, 

o que propicia a reorganização das feministas. No início do século XX, o 

movimento emergira associado ao movimento sufragista feminino (ALVES e 

PITANGUI, 2003).  No processo de reorganização do movimento feminista 

ressalta-se, dentre as reivindicações, o repudio a violência contra a mulher, 

bem como a banalização do corpo feminino. A autonomia sobre o próprio corpo 

e a livre escolha da sexualidade Integrava a pauta de luta (ALVES e 

PITANGUI, 2003). O feminismo, segundo as autoras em questão, questiona as 

raízes culturais da assimetria de gênero, afirmando que as mulheres eram 

capazes de desenvolver qualquer atividade exercida pelo homem e que as 

diferenças biológicas não implicavam em inferioridade. 

Associadas a este movimento as lésbicas também lutavam por conquista 

de direitos, numa postura de maior visibilidade. Contrariando a 

heteronormatividade, muitas militantes homossexuais acusavam as “lésbicas” 

de aparência masculinizada, chamadas pejorativamente “sapatões”, evocando 

a superioridade masculina (LEONEL, 2001). A existência de relações 

homoeróticas femininas, baseadas nos papéis masculino X feminino, foi 

severamente criticada pelo movimento feminista, uma vez que tinha como uma 
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das reivindicações a igualdade de gênero, não devendo reproduzir no seio do 

movimento essa relação de poder (FALQUET, 2004).  

De acordo com  Navarro-Swain (2001), o lesbianismo emerge no 

movimento feminista afirmando a rejeição ao poder falocêntrico e a 

subserviência feminina. Nesse sentido, para a autora, o lesbianismo questiona 

além da heterossexualidade imposta, a posição e os espaços ocupados pela 

mulher numa sociedade dividida em dois “papéis”, inquestionáveis, onde o 

homem tinha status superior. Para a autora, a representação social do homem 

e da mulher estaria calcada na biologia da reprodução. Em consonância com 

esta  proposta, o movimento de mulheres lésbicas, na luta contra a 

representação patriarcal, de acordo com Luiz Mott (1987, p. 10), destaca: 

O movimento lésbico possui uma vocação profética 
fundamental no questionamento e superação da dominação 
machista, podendo funcionar como uma alavanca na 
instauração de uma nova ordem social pós-patriarcal e 
igualitária. 

 

A despeito das conquistas, no âmbito das políticas públicas os 

programas de saúde se restringiam aos cuidados materno-infantis, não 

contemplando outras necessidades de saúde da mulher para além da 

reprodução (ÁVILA, 2003 citado por BRASIL, 2004). Problemas ligados à 

saúde sexual da mulher não eram valorizados, entre eles as doenças 

sexualmente transmissíveis e as patologias ligadas ao útero. Em 1971, reuniu-

se um coletivo de mulheres em Boston, denominado “Nossos corpos, nós 

mesmas” que reivindicava a apropriação do próprio corpo, ressaltava que o 

desconhecimento acerca do mesmo concorria para a perda da autonomia 

(ALVES e PITANGUI, 2003).  

No contexto das preocupações com a mulher, para além da visão na 

perspectiva reprodutiva restrita, institui-se entre nós, o PAISM, Programa de 

Assistência Integral a Saúde da Mulher (OSIS, 1998). Segundo o autor, o 

PAISM priorizava: 
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[.]a saúde integral da mulher, clínico-ginecológica e educativa, 
voltada ao aperfeiçoamento do controle pré-natal, do parto e 
puerpério; à abordagem dos problemas presentes desde a 
adolescência até a terceira idade; ao controle das doenças 
transmitidas sexualmente, do câncer cérvico-uterino e 
mamário e à assistência para concepção e contracepção 
(OSIS, 1998, p. 27) 

 

Ao lado da integralidade, o PAISM tinha como premissa a possibilidade 

de controle da reprodução, a partir do uso dos contraceptivos. Segundo Schor 

(2000) ao mesmo tempo em que o PAISM contestava a valorização da mulher 

restritiva a função da procriação, pela primeira vez, um programa de políticas 

públicas de saúde incluia ações de planejamento familiar que atendiam 

questões ligadas à reprodução.  

A implantação do PAISM coincidiu historicamente com o início da 

epidemia da AIDS, que nos anos 80 representou um dos maiores problemas de 

saúde pública. A epidemia inicialmente se restringia aos grupos de risco, 

particularmente, homens que faziam sexo com homens, usuários de drogas 

injetáveis e pessoas que necessitavam de transfusão sanguínea, como os 

portadores de hemofilia. As mulheres não representavam risco, principalmente 

aquelas que tinham relação conjugal estável.  

A partir dos anos 90 esse quadro mudou e a doença aumentou entre 

homens e mulheres. De 1994 e 1998 o aumento de AIDS entre homens foi de 

10,2 %, ao passo que entre mulheres foi de 75,3% (BRASIL, 2003). A maioria 

das mulheres infectadas estava em plena idade reprodutiva (20-40 anos), 

tinham parceiros fixos e eram pertencentes a camadas populares.  Em 1986 

havia dezessete homens contaminados para cada mulher; dez anos após, 

eram três homens contaminados para cada mulher (GUIMARÃES, 1996). 

Nesse sentido, as mulheres passaram a ser consideradas como vulneráveis ao 

contágio do HIV (ALMEIDA, 2009).  

Segundo Silveira et al. (1987) as mulheres são especialmente 

vulneráveis ao contágio das DST, seja porque muitas destas doenças são 

assintomáticas, seja porque a mucosa vaginal é extensa e receptiva. Mulheres 

que fazem uso de pílula anticoncepcional, recurso utilizado para evitar a 

gestação indesejada, negligenciam o uso da camisinha, alegando desconforto - 
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condição “facilitada” pela confiança no parceiro (VILLELA, 2000). Nesse 

contexto, reafirma-se o sentido do uso de recursos preventivos voltados 

especialmente para contracepção (SCHOR, 2000).  

Muitos agentes infecciosos podem ser transmitidos nas relações entre 

mulheres que fazem sexo com mulheres. Existem estudos quem atestam a 

transmissão da gonorréia, sífilis, cancro mole, donovanose, clamidiose 

(doenças causadas por bactérias); tricomoníase, amebíase, giardíase (doenças 

causadas por protozoários); candidíase (principal moléstia causada por fungo); 

pediculose, oxiuríase (doenças causadas por animais) condiloma acuminado,  

herpes,  hepatites (doenças causadas por vírus), tanto no contato entre as 

vulvas ou tribadismo como no sexo oral, bem como no sexo oral-anal 

(BERGUER et al., 1995; EDWARDS e THIN, 1990; MARRAZO et al., 1998; 

FETHER et al., 2000). Segundo Fether et al. (2000) o herpes pode ter maior 

prevalência em mulheres homossexuais e bissexuais em função da valorização 

do sexo oral.  

Num estudo realizado com lésbicas por Berguer e colaboradores (1995), 

foi possível comprovar a transmissão de vaginoses bacterianas, entre mulheres 

homossexuais com relação conjugal estável.  Segundo Fether e colaboradores 

(2000), as vaginoses bacterianas, com algumas exceções,  são bastante 

comuns em mulheres que fazem sexo com mulheres.  Assim, a possibilidade 

do contágio por esses agentes nas relações homossexuais e heterossexuais é 

a mesma e, por isso, as mulheres carecem da mesma atenção no tocante ao 

cuidado da saúde, independente de sua preferência sexual. 

Pinto (2004) e Almeida (2010) referem que mulheres que fazem sexo 

com mulheres podem ter comportamento de risco, tais como: múltiplas 

parcerias, compartilhamento de objetos íntimos e sexuais sem o uso de 

camisinha, ter relações sexuais durante a menstruação, praticar sexo 

sadomasoquista. (Facchini, 2008).  Nas práticas sexuais entre mulheres 

acontece troca de fluídos corpóreos como saliva, líquidos oriundos da vagina, 

sangue, entre outros que podem ser veículos de transmissão de doenças 

sexualmente transmissíveis.    
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De acordo com Almeida (2009), mulheres que fazem sexo com mulheres 

eram consideradas “imunes” ao contágio de DST/AIDS pelos profissionais de 

saúde; recentemente foram alçadas ao status de suscetíveis em função da 

possibilidade real de contaminação por agentes infecciosos. Em geral, 

mulheres lésbicas e bissexuais não acreditam e ou menosprezam a 

possibilidade da transmissão de uma DST nas relações sexuais e por isso não 

adotam as devidas medidas protetoras (BARBOSA e FACCHINI, 2006). Além 

disso, segundo Almeida (2010), algumas mulheres homossexuais, na tentativa 

de engravidar, podem manter relações sexuais sem proteção, ampliando a 

possibilidade de contaminação pelo HIV, que posteriormente poderá ser 

transmitido à companheira e à criança. 

O aumento considerável de pessoas soro-positivas para o HIV fora dos 

grupos de risco, ao lado das campanhas publicitárias, reforçou a ideia de 

“comportamento de risco”, idealizando minimizar o crescimento da epidemia. 

Segundo Ayres (1997) o risco está associado à ideia de ser/estar suscetível ao 

adoecimento. Nesse contexto, qualquer pessoa com vida sexual ativa que não 

adere ao uso da camisinha fica suscetível ao contágio de uma doença 

sexualmente transmissível. Segundo as pesquisas de Mann e colaboradores 

(1992), a crença na existência de grupo de risco gerou preconceitos e 

discriminação ao mesmo tempo em que produzia nas pessoas que não faziam 

parte do grupo de risco a ideia que a AIDS era “um problema do outro”. De 

acordo com Miranda-Ribeiro et al. (2010) a crença na existência de grupos de 

risco, restrita aos homossexuais, hemofílicos e usuários de drogas injetáveis, 

no início da epidemia de AIDS, pode ter gerado baixa eficácia nas ações 

preventivas entre as mulheres. 

As campanhas educativas para o sexo seguro no início da epidemia 

eram destinadas, principalmente, aos homens que faziam sexo com homens, 

em função desse segmento ser considerado grupo de risco. No tocante às 

mulheres heterossexuais, em função da baixa adesão ao uso da camisinha e 

ao aumento da contaminação pelo vírus da AIDS na década de 90 e início do 

século XXl, ficou evidente a necessidade da produção de campanhas voltadas 

para elas. Barbosa e Facchini (2006) referem que a escassez de campanhas 

para o segmento de mulheres que fazem sexo com mulheres acabou por 
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acobertar a despreocupação com relação à prevenção das DSTs. O Ministério 

da Saúde acabou por disponibilizar materiais de apoio como cartilhas, cartazes, 

em nome da importância da educação sobre o sexo seguro para esse 

segmento além de recomendar a produção de mais estudos ressaltando a 

dificuldade em acessar esse público (BRASIL, 2003). 

Segundo Facchini (2004), as pesquisas sobre saúde de mulheres que 

fazem sexo com mulheres apontam igualmente abuso de álcool, tabagismo e 

drogas ilícitas, além da obesidade, condições que fragilizam o organismo, 

deixando vulnerável a uma série de doenças. Esse segmento também 

negligencia o cuidado da saúde sexual associado à despreocupação com a 

reprodução. A nuliparidade, bem como a procura de tratamento tardio, comum 

nessa população, aumenta a possibilidade de morte por câncer de mama que é 

a primeira causa de morte por câncer entre as brasileiras. A autora ainda 

aponta uma possibilidade maior nesse segmento do desenvolvimento de 

problemas psicológicos e psiquiátricos em função da baixa auto-estima, da 

discriminação e da violência. 

Dados produzidos na parada LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e transgêneros) referem suscetibilidade à violência, entretanto, 

diferente de gays e travestis que sofrem agressão (em geral) de pessoas 

desconhecidas, mulheres lésbicas e bissexuais sofrem  violência no cotidiano 

doméstico, por pessoas conhecidas e da família – o que colabora para que 

essas mulheres se escondam e suas demandas de saúde passem 

despercebidos (FACCHINI, 2004). 

 O fato é que, diante do reconhecimento da presença das DSTs entre 

mulheres que fazem sexo com mulheres, associada à baixa adesão à 

prevenção, entre outros fatores, evidencia-se  a exposição deste segmento não 

só ao HIV, mas a outros agentes causadores de doenças, dentre eles o HPV 

que se institui como problema atualizado de saúde pública, ressalvadas as 

devidas especificidades. Tais condições se inscreve na complexidade da 

textura com que a consideração da noção de risco comporta. 

O conceito de risco, segundo Ayres (2002) é a probabilidade da 

contaminação por um agente infeccioso – no caso das DSTs, especialmente. 
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De acordo com o autor, o conceito de risco é útil e norteou estudos 

epidemiológicos por muito tempo, entretanto, é limitado. Quando se trata da 

prevenção de DSTs, no âmbito da homossexualidade masculina, o conceito de 

vulnerabilidade, segundo o autor, é mais complexo, pois abarca uma gama de 

variáveis, considerando todos os estímulos recebidos pelo sujeito e as 

respostas dadas a esses estímulos em função da origem, pertencimento, 

condições ambientais, idade, gênero, extrato social, localização, escolhas, 

enfim, fatores que podem ser subjetivos e não são contemplados pelo conceito 

“risco”.  A vulnerabilidade valoriza as questões sociais que influenciam 

diretamente a postura do sujeito e sua escolhas,  o grupo social em que está 

inserido e o acesso aos serviços de saúde - condições que interferem no 

adoecimento e morte, evidenciando alguns segmentos populacionais mais 

“frágeis” que outros, bem como, algumas situações mais perigosas que outras. 

Considerando as questões culturais, sociais, comportamentais 

relacionadas à homossexualidade e, em particular, a homossexualidade 

feminina, podemos destacar que a baixa adesão ao uso de recursos 

preventivos ao lado de atendimento precário às demandas de saúde 

vulnerabiliiza esse segmento ao desenvolvimento de DSTs em geral e as 

relacionadas ao HPV, em particular. 

De acordo com Ayres (1997), a vulnerabilidade está baseada num tripé, 

a vulnerabilidade individual, relacionada com a subjetividade do sujeito; a 

vulnerabilidade sócio-econômica, relacionada ao grupo social em que o sujeito 

está inserido e a vulnerabilidade programática, relacionada com as Políticas 

Publicas de Atenção a Saúde. 

A vulnerabilidade individual está relacionada à subjetividade que se 

expressa no comportamento, atitudes e práticas particulares e individuais 

emanadas do sujeito. De acordo com Melo (2001, p. 33): 

Subjetividade é toda a estrutura que tem referência direta ao 
sujeito particular. Ela é o que há de mais profundo e 
irrenunciável na criatura humana. É o estatuto mais íntimo, 
o lugar onde o “eu” sobrevive. 
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Conforme Guattari (1992), a construção da subjetividade acontece a 

partir de como as normas e conceitos presentes no cotidiano impregnam o 

sujeito que interage nesse meio de uma forma dialética. A vulnerabilidade 

individual e a coletiva, segundo Ayres (1997), acontecem de forma 

interdependente não sendo possível dissociá-las.  

De acordo com Castiel (1996) as campanhas educativas que apontam 

as práticas sexuais de risco nem sempre surtem o efeito necessário uma vez 

que as pessoas continuam vivendo de acordo com suas preferências e 

desejos. O autor refere à importância da aproximação a esses grupos sociais 

onde estão os sujeitos a serem mobilizados, ao lado da necessidade de ofertar 

melhores serviços de saúde, respeitando as práticas e preferências desses 

mesmos sujeitos. Nesse sentido se coloca a importância de  compreender 

como as mulheres que fazem sexo com mulheres cuidam do corpo e da própria 

saúde, bem como as condições de acesso aos Serviços de Saúde.  

Em tese, as mulheres que fazem sexo com mulheres não se previnem 

contra as DSTs, em geral, e ao HPV, em particular. Presas ao padrão 

tradicional de valorização da reprodução – que associa a prevenção à 

contracepção – elas minimizam a preocupação com a prevenção das doenças. 

Descartada a preocupação com a questão da reprodução em suas práticas 

sexuais, a falta de informação e a limitada percepção de risco potencializam a 

vulnerabilidade desse segmento. Daí o propósito de realizar um diagnóstico 

sobre conhecimento, percepção de risco e práticas preventivas para as 

DST/HPV entre mulheres que fazem sexo com mulheres, na perspectiva da 

vulnerabilidade, considerando a relevância para a conseqüente implementação 

de programas de intervenção.  
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2. OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral:  

Identificar conhecimentos, concepções de risco e práticas preventivas 

em relação às DSTs em geral e ao HPV em particular entre mulheres que 

fazem sexo com mulheres, tendo em vista, subsidiar medidas de 

intervenção.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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3.1  Delineamento do estudo 

Diante do propósito dessa investigação optamos por uma pesquisa 

descritiva de corte transversal. Segundo Pereira (2006), essa modalidade de 

estudo permite descrever a distribuição de um evento numa população a partir 

de um diagnóstico instantâneo, sem a pretensão de acompanhamento ao longo 

do tempo. 

A investigação comportou abordagens qualitativa e quantitativa. 

Segundo Minayo e Sanches (2003) não existem métodos infalíveis, no sentido 

de dar conta da realidade - um bom método é aquele que permite a construção 

dos dados e, por conseqüência, refletir a teoria. Usar as duas abordagens 

(qualitativa e quantitativa) é profícuo para uma análise abrangente. 

Contando com a  aplicação de questionário, com perguntas abertas e 

fechadas (anexo 2) e a realização de grupos focais a presente pesquisa 

investigou conhecimento e percepção de risco acerca das DST/HPV entre 

mulheres que fazem sexo com mulheres, ao lado das práticas relativas à 

prevenção. O termo mulheres que fazem sexo com mulheres (MSM) foi usado 

por abarcar a diversidade desse segmento, incluindo lésbicas, bissexuais e 

aquelas que não se identificam nessas categorias, mas têm ou já tiveram 

relacionamento sexual com mulher. 

 Operacionalmente, por uma questão de conveniência, a pesquisa foi 

desenvolvida em três “points” LGBT:  o “quiosque da Cris”, situado na orla da 

cidade de São Vicente (Baixada Santista), freqüentado por uma diversidade de 

tribos, pessoas jovens e maduras, solteiros/as ou comprometidos/as; o Café 

Vermont centro, localizado na república, freqüentado por uma diversidade de 

tribos, incluindo mulheres lésbicas e bissexuais e o Farol Madalena, um bar 

LGBT, que contava com grande freqüência feminina, principalmente de 

mulheres mais velhas, localizado na zona Oeste da cidade de São Paulo.  

  A idade mínima de 18 anos foi estipulada como critério de inclusão no 

estudo em função da maioridade jurídica, associada à autonomia, no sentido 

de serem capazes de responder por si. Além disso, os bares e festas 

destinados ao público LGBT não permitem a entrada de menores de idade. 
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3.2  Inquérito a partir do questionário  

 No decorrer do segundo semestre de 2012, foi realizado um 

levantamento com 149 mulheres frequentadoras dos três points LGBT: 51 do 

Quiosque da Cris, 57 do Farol Madalena e, 41 do Café Vermont Centro.  

Esclarecidas sobre a natureza da pesquisa, cada frequentadora foi convidada a 

participar do levantamento, uma vez constatada que já haviam tido  

relacionamento afetivo-sexual com mulheres. As frequentadoras que  

concordaram, receberam um questionário na  mesa onde estavam 

acomodadas. O questionário foi devolvido no mesmo dia, junto com o TCLE 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – anexo 3)  assinado. Cada 

participante demorou cerca de meia hora para respondê-lo.  

O questionário foi composto de quatro partes: perfil sócio-

demográfico; comportamental sexual; conhecimento relacionado ás DSTs 

e Conhecimentos relativos ao HPV. 

Ao lado da orientação sexual (homossexual, heterossexual, bissexual, 

outra), a caracterização do perfil sócio-demográfico dessas mulheres, levou 

em conta, em primeira instância,  as seguintes variáveis:   idade, naturalidade,  

escolaridade, local atual de moradia e constituição familiar. Segundo Wisner 

(1998), as condições sócio-demográficas e o local de residência, bem como o 

de origem potencializam ou minimizam a vulnerabilidade.  

As idades foram categorizadas nas faixas de (18 – 24 anos; 25 – 30 

anos; 31 – 35 anos; 36 – 40 anos e 41 anos em diante). 

 Foi registrada a naturalidade da entrevistada, considerada a 

possibilidade de interferência do status migratório. De acordo com Ramos e 

colaboradores (2005), o local de origem e a mobilidade populacional interferem 

no comportamento sexual. O local de origem (bem como o de moradia) foi 

classificado de acordo de acordo com o Censo do IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (http://www.ibge.gov.br/home/). 

http://www.ibge.gov.br/home/
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Segundo Silveira et al. (1987) o nível de instrução é fator relevante na 

adoção de medidas protetoras para DST/HPV. Segundo os autores, as 

mulheres com nível educacional mais alto tendem a se proteger mais nas 

relações sexuais, bem como, são mais propensas a fazer acompanhamento 

ginecológico com regularidade. Na investigação foi identificada a última série 

cursada, categorizadas em: I – educação básica, formada pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio; II – educação superior, de acordo 

com a LDB – Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional  

(http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2762/ldb_5ed.pdf). 

Com relação às condições de subsistência econômica foi considerado o 

exercício de atividades remuneradas no mercado de trabalho, no sentido da 

apreensão da informação se elas tinham autonomia financeira ou se contavam 

com outras pessoas para o próprio sustento e, nesse último caso, com quais 

pessoas contavam. 

No que concerne a constituição familiar foram considerados se a 

respondente morava sozinha, levando em conta as relações de parentesco, 

observando se a respondente residia com companheiro ou companheira, com 

ou sem filhos. No caso da respondente ter tido filhos foi perguntado à origem 

em função dos relacionamentos mantidos ao longo da vida. No caso de não 

terem família constituída, foi indagado se elas tinham essa aspiração. 

 Ainda foi levado em conta a orientação sexual da participante e, se ela 

assumia a própria homossexualidade. A participação em organizações de 

mulheres constituiu consideração relevante, na medida que identificaria os 

circuitos de vivências, em meio à discriminação das mulheres lésbicas e 

bissexuais. 

 A segunda parte do questionário contemplou o comportamento sexual 

das mulheres que responderam o questionário. O foco do levantamento deu  

conta do início da vida sexual e das relações sexuais atuais,  referidas a última 

relação sexual, a contar da data que foi aplicado o questionário.  

Com relação ao início da vida sexual foi registrada a idade 

correspondente que tinha na ocasião e se esta relação foi com homem ou com 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2762/ldb_5ed.pdf
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mulher; no caso da primeira alternativa ter sido com homem foi registrado, 

adicionalmente, quando se deu a primeira relação homossexual.  

No caso das vivências sexuais atuais foi indagado se a respondente se 

relacionava sexualmente apenas com mulheres ou, com homens e mulheres, 

tendo sido registrada a freqüência dessas relações (diária, semanal, quinzenal, 

mensal e de vez em quando), especificando, ainda, se possuíam parceira/o fixo 

ou não.  

Atenção especial foi dada ao uso de recursos preventivos nas relações 

sexuais. As participantes foram inquiridas sobre o conhecimento que 

dispunham  sobre os dispositivos em geral, e os que foram utilizados nas 

relações com mulheres, em particular.  Foram investigados os propósitos de 

sua utilização, tendo em vista distinguir os sentidos da prevenção referenciados 

a contracepção e ou a transmissão de doenças, particularmente, no âmbito da 

homossexualidade feminina.  

A terceira parte do questionário se deteve na questão do conhecimento 

e percepção de risco em relação às DSTs.  Inicialmente foi perguntado: 

quais doenças sexualmente transmissíveis as respondentes conheciam sendo 

solicitado, paralelamente, que especificassem o grau de importância das 

mesmas numa escala de 0 a 4, onde: 0) correspondia a nenhuma importância, 

1) pouca importância, 2)  importância média, 3) importante e 4) muito 

importante.  

Foi investigado se a respondentes conheciam as formas de transmissão 

dessas doenças referenciadas as relações sexuais  com homens e com 

mulheres, bem como as diferenças no tocante a homossexualidade masculina 

e feminina. O foco nos motivos de uso dos dispositivos, nas várias situações, 

permitiu identificar o universo de justificativas norteadoras da adoção, ou não, 

de práticas preventivas no segmento das mulheres que fazem sexo com 

mulheres. 
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A quarta parte do questionário foi orientada para questões especificas  

sobre o HPV. Após a identificação a sua importância dentre as DSTs citadas, 

foi indagado se a respondente tinha conhecimento a respeito e quais fontes de 

informação foram acessadas para este fim. 

Solicitadas informações sobre a etiologia do HPV, colocou-se em 

questão a transmissão da infecção, observando-se informações diferenciadas 

para homens e mulheres. Afinando a questão no plano da vulnerabilidade 

individual foi indagado em que medida ela percebia o risco de contrair a 

infecção, bem como as possibilidades de prevenção da transmissão. 

Na sequencia o questionário focalizou o desenvolvimento da doença. 

Partindo da identificação dos lugares onde o vírus se aloja no corpo, os 

questionamentos apontaram para o conhecimento sobre os danos que a 

infecção acometia, respeitadas as diferenças entre os sexos, tendo em vista 

sua prevenção. 

No âmbito da prevenção foi investigado o acesso a serviços de saúde,  

incluindo a frequencia ás consultas ginecológicas e ao controle da doença. 

Adicionalmente foi perguntado se foi considerada a questão da preferência 

sexual e se a respondente havia sido orientada a respeito.  

Questionado se a respondente já havia sido infectada pelo HPV, seguiu 

o registro de como isto tinha acontecido (relação sexual com homem ou com 

mulher), quando e como a doença foi diagnosticada e tratada.  

Foi considerado o conhecimento relativo à existência e utilização da 

vacina, especificando os grupos a serem contemplados pelo programa. 

Particularizando a questão, foi indagado se ela havia feito uso da vacina.  

De forma complementar elas foram inquiridas sobre a proveniência das 

informações disponibilizadas sobre o HPV. Dentre os canais de informação 

foram arrolados os pais, a escola, amigos, instituições religiosas,  serviços de 

saúde,  organizações não governamentais ou  outros lugares. 

Finalizando o questionário, foi perguntado se elas desejavam mais 

informações acerca de DST/HPV, e se elas tinham, neste caso, sugestões a 

respeito das formas de viabilização das mesmas. 
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Para processamento dos dados, foi construído um banco de dados, com 

base no programa Excel, sendo utilizado, para efeito de análise estatística, o 

software estatístico STATA 10.0.  As questões fechadas foram tabuladas e os 

valores expressos em números absolutos e em porcentagem. Foi utilizada a 

estatística  Qui-quadrado (x2) tendo em vista a comparação entre os dados dos 

três points. Focalizados, por sua vez, os totais de mulheres dos ter bares numa 

amostra conjunta - utilizando-se o mesmo recurso estatístico - verificou-se as 

possíveis associações entre as variáveis considerando significantes valores de 

p inferiores a 5%. Diante da perspectiva da vulnerabilidade, foram 

consideradas como  variáveis dependentes, não apenas o conhecimento 

acerca do HPV -  sua transmissão, prevenção, controle e tratamento,  mas as 

categorias associadas à  percepção de risco ao lado do acesso aos serviços de 

saúde e como variáveis independentes foram consideradas a idade e a 

escolaridade. 

No âmbito da apresentação dos dados qualitativos, foram identificadas 

as unidades de sentido no âmbito dos discursos, classificadas em consonância 

como o referencial teórico adotado, obedecendo às especificações que 

constam da análise de conteúdo, de acordo com Minayo (2004). 

 

3.3 Grupos focais 

Após a aplicação do questionário foram realizados grupos focais tendo 

em vista a aproximação ao universo dessas mulheres no que concerne a 

articulação de conhecimento e vivências enquanto suporte para a interpretação 

dos resultados. 

O grupo focal é um recurso de pesquisa qualitativa que possibilita 

apreender sentidos, atitudes e percepções dos sujeitos acerca do que se 

investiga. O grupo focal objetiva a coleta de dados a partir da discussão entre 

participantes focada em tópicos específicos e diretivos, mediada pelo/a 

coordenador/a (IERVOLINO; PELICIONI, 2001).  

Para convocação das freqüentadoras no local de encontro às 

participantes que responderam os questionários foram convidas para 
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participação de um Grupo Focal numa data a ser confirmada. As mulheres que 

se interessaram em participar da dinâmica dispuseram e-mail e número de 

telefone para posterior contato com elas. Os três Grupos Focais foram 

realizados nos pontos de encontro citados.  

Na presente investigação a pergunta norteadora contemplou a noção e a 

dimensão do risco de transmissão, na perspectiva da vulnerabilidade, tendo em 

vista subsidiar as práticas preventivas correspondentes. Mais especificamente 

foram problematizadas questões como:  

- As DSTs constituem motivo de preocupação para a saúde das mulheres que 

fazem sexo com mulheres? 

- As mulheres que fazem sexo com mulheres correm risco de adquirir DST/ 

HPV? 

- Quais medidas você adota para prevenir as DSTs, em geral, e as infecções 

causadas pelo HPV, em particular? 

As discussões foram gravadas e transcritas na sua integralidade. 

Recorrendo a análise de conteúdo, foram identificadas unidades de sentido, de 

forma a apreender a diversidade dos discursos, reportado ao contexto da 

consideração do problema de investigação, amparado nos pressupostos 

teórico-metodológicos adotados, conforme recomenda Minayo (2004).  

3.4 Procedimentos éticos 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFESP – 

EPM (Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina), 

obedecendo à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (anexo 4). 

Autorização dos responsáveis pelos points nos quais foi aplicado o 

questionário, assim como a realização dos três grupos focais. Ao lado da 

concordância em participar da pesquisa, foi solicitado às participantes, tanto do 

grupo focal como das respondentes do questionário (anexo 2), a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 3) e a autorização dos 

responsáveis pelos estabelecimentos (anexo 5). 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1  Levantamento/  questionário 

4.1.1 Perfil amostral 

No point C se concentraram mulheres mais jovens – (tabela 1) -  46,3% 

tinham entre 18 e 24 anos de idade; 75,6% delas tinham até 30 anos. 

Proporção semelhante se encontrava no local A, onde 62,8% tinham até 30 

anos. No local B, 42% delas tinham idade acima dos 35 anos, sendo que 

31,5% tinha 40 anos ou mais. As diferenças de idade entre os grupos foram 

estatisticamente significantes (p=0,004). 

A metade (50,3%)  das frequentadoras desses bares eram naturais da 

cidade de São Paulo. No point A, que fica em São Vicente, observou-se maior 

proporção de mulheres que nasceram fora da capital (Grande SP e Interior do 

Estado), sendo as diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

(p=0,001).  

A maioria das frequentadoras dos três pontos de encontro eram 

graduadas ou estavam cursando o Ensino Superior. Somando àquelas que 

tinham pós-graduação, a proporção de participantes com nível superior chegou 

a  73,8% -  70,5% no local A, 80,7% no local B e 68,3% no local C. As 

diferenças não foram  estatisticamente significantes entre os grupos. Nesse 

sentido pode-se dizer que as frequentadoras dos referidos locais constituíam  

grupo elitizado comparado com a população brasileira cuja escolaridade média 

era de 7,2 anos de estudo, conforme o Censo do IBGE de 2011. 

 A maioria (87,9%) das frequentadoras dos três points exerciam 

funções remuneradas (Tabela 2). Estas proporções foram de 84,3% no point A, 

87,7% no point B e de 92,7% no point C. Dentre as que trabalhavam, a maioria 

declararam se sustentar; uma pequena parcela contava com recursos de 

outras pessoas para sua sobrevivência. Das 48 que declaram não se sustentar, 

a maioria delas, 40 contava com o auxílio dos pais, 5 da companheira e 3  de 

outras pessoas.  
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Tabela 1 – Mulheres que fazem sexo com mulheres, frequentadoras de points 
LGBT, segundo idade, naturalidade e escolaridade  – SP, 2º semestre de 2012. 

Perfil 

  Points (Bares)    

Total 

 

A  B   C    

 N % n % N % n % chi2 p 

Idade em anos           

18 – 24 13 25,5 6 10,5 19 46,3 38 25,5 25,71 0,004 

25 – 30 19 37,3 19 33,3 12 29,3 50 33,5   

31 – 35 5 9,8 8 14,2 4 9,8 17 11,4   

36 – 40 7 13,7 6 10,5 3 7,3 16 10,8   

    Acima de 40 7 13,7 18 31,5 3 7,3 28 18,8   

           

Naturalidade           

SP – Capital 22 43,1 31 54,4 22 53,7 75 50,3 22,8 0,001 

SP  (exceto capital) 25 49,1 15 26,3 9 21,9 49 32,9   

Fora de SP 4 7,8 11 19,3 10 24,4 25 16,8   

           

Escolaridade           

Ensino Básico 15 29,5 11 19,3 13 31,7 39 26,2 9,6 2,0 

Ensino Superior 32 62,7 31 54,4 22 53,7 85 57,0   

Pós Graduação 4 7,8 15 26,3 6 14,6 25 16,8   

           

 

Total 51 100,0 57 100,0 41 100,0 149 100,0   



42 

 

 

 

Tabela 2 – Perfil Sócio Econômico de mulheres que fazem sexo com mulheres, 
frequentadoras de points LGBT – SP, 2º semestre de 2012. 

Perfil 

  Points (Bares)    

Total 

 

A  B   C    

 N % n % N % n % chi2  P 

 

Está trabalhando          

Sim 43 84,3 50 87,7 38 92,7 131 87,9 1,5 0,47 

Não 8 15,7 7 12,3 3 7,3 18 12,1   

           

Sustentam-se           

Sim 32 62,7 44 77,2 25 61,0 101 67,8 4,33 0,36 

Não 19 37,3 13 22,8 16 39,0 48 32,2   

           

 

Total 51 100,0 57 100,0 41 100,0 149 100,0   
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Poucas respondentes (tabela 3) moravam sozinhas. Dentre elas a maior 

concentração se deu no local B (31,7%), freqüentado por mulheres com mais idade.  

A maioria - 83,8% - das frequentadoras dos points investigados não tinham  

filhos  (82,3% no point A, 82,5% no point B e 87,8% no point C). Entre as restantes que 

tinham filhos, a maioria dos filhos nasceram de relacionamentos anteriores.  

A maior proporção de mulheres que já tinham família constituída era do point B,  

frequentado por mulheres mais velhas, enquanto que a menor proporção se localizou 

no point C que concentrava mulheres mais novas. Poucas (15,4%) responderam 

negativamente a intenção de constituir família, alcançando 26,2% entre as 

frequentadoras do point B, onde estavam as mulheres mais velhas. 

No quadro geral, destaca-se a proporção considerável daquelas que aspiravam 

constituir família – 66,2% entre as frequentadoras do point B, 78,1% do point C e 80,4% 

do point A. De forma pontual, apenas duas mulheres responderam que desejavam 

constituir família com homem:  uma do local A e uma do local B 

Somando as que tinham família constituída com as mulheres que aspiravam 

constituir família, as proporções, no conjunto das entrevistadas, alcançaram  82,5%, 

sendo  92,2% no point  A, 71,5% no point B e 85,7% no point C.  A aspiração em 

constituir família pode representar o desejo da maternidade, que de acordo com 

(ROHDEN, 2002; VIEIRA, 2002) é de  grande importância social para a mulher. De 

acordo com (NAVARRO-SWAIN, 2000) declinar a maternidade pode representar 

diminuição da feminilidade. Acrescenta-se a esta aspiração o direito de pessoas do 

mesmo sexo constituírem família (DIAS, 2007). 

No tocante a preferência sexual  (tabela 4) 86,6% das respondentes declararam 

orientação homossexual, sendo que esta  proporção pouco variou entre os grupos. A 

orientação bissexual, da ordem de 10,1%, se concentrou no local A (13,7%);  a menor 

proporção no local B (7,1%) e  intermediária no local C (9,8%).  
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Tabela 3 – Vida familiar de mulheres que fazem sexo com mulheres, entre 
frequentadoras de points LGBT – SP, 2º semestre de 2012. 

Vida familiar 

 Points (Bares)        

A  B   C      Total   

 N % n % N % n % Chi2 p 

 

Mora sozinha           

Sim 5 9,8 18 31,7 8 19,5 31 20,8 7,8 0,02 

Não 46 90,2 39 68,3 33 80,5 118 79,2   

           

Tem Filhos           

Meus anteriores 7 13,7 9 15,8 3 7,3 19 12,8 6,3 0,61 

Da companheira 2 3,9 1 1,8 2 4,9 5 3,4   

Não  42 82,4 47 82,4 36 87,8 125 83,8   

           

Aspiração familiar          

Sim           

Homem  1 2,0 1 1,8 0 0,0 2 1,3 45,2 0,0 

 Mulher 35 68,6 30 52,6 28 68,3 93 62,4   

 Ambos 5 9,8 1 1,8 4 9,8 10 6,7   

Já tenho 6 11,8 9 15,8 3 7,3 18 12,1   

 Subtotal 47 92,2 41 71,9 35 85,4 123 82,6   

   

Não 3 5,8 15 26,2 5 12,2 23 15,4   

Sem 
resposta 1 2,0 1 1,8 1  2,4 3 2,1   

 

Total 51 100,0 57 100,0 41 100,0 149 100,0   
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Tabela 4 – Aceitação social da homossexualidade e militância entre mulheres que fazem 
sexo com mulheres, frequentadoras de points LGBT – SP, 2º sem. 2012. 

Atuação social 

   Points (Bares)       

A  B   C   Total    

 N % n % N % n % chi2     P 

 

Preferência sexual          

Homossexual 44 86,3 51 89,5 34 82,9 129 86,6 8,14 0,42 

Bissexual 7 13,7 4 7,1 4 9,8 15 10,1   

Heterossexual 0 0,0 1 1,7 2 4,9 3 2,0   

Não respondeu 0 0,0 1 1,7 1 2,4 2 1,3   

           

Assumida?           

Sim 40 78,4 36 63,1 31 75,6 107 71,8 5,98 0,42 

Não   3 5,9 4 7,0 4 9,8 11 7,4   

Parcial 8 15,7 16 28,1 6 14,6 30 20,1   

Não respondeu 0 0,0 1 1,8 0 0,0 1 0,7   

           

Participa de grupos em grupos organizados   

Sim 3 5,9 5 8,8 7 17,1 15 10,1 6,53 0,16 

Não 48 94,1 50 87,7 34 82,9 132 88,6   

Não respondeu 0 0,0 2 3,5 0 0,0 2 1,3   

 

 

Total 51 100 57 100 41 100 149 100   
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Pode-se notar que a quantidade de mulheres bissexuais foi menor entre as mais 

velhas.  Foi residual a proporção das que se declaram heterossexuais.  

 A proporção daquelas que afirmam assumir a própria homossexualidade coincide 

com o fato de freqüentarem um local público destinado preferencialmente a pessoas 

homossexuais- de acordo com  Perucchi (2001), o gueto é um espaço de proteção e 

liberdade.  

Dentre aquelas que afirmam assumir a homossexualidade, as justificativas dando 

conta de um capítulo resolvido em suas vidas, muitas vezes, foram taxativas: 

“ - Sim, sou muito bem resolvida” 

“ - Desde o início” 

“ - Sem restrições” 

Acrescenta-se ao lado destas disposições a aceitação da homossexualidade no 

espaço da família, dos amigos e do trabalho: 

 “ - Minha família sabe e aceita muito bem minha opção sexual” 

“ - Eles não têm preconceito e me aceitam de boa” 

“ - Sabem: família, amigos, trabalho” 

Numa outra vertente, dentre as que se assumiram parcialmente, foi sugestiva a 

fala  que explicita a aceitação da mãe, evidenciando em meio ao preconceito vigente  o 

peso da ocultação da homossexualidade em variadas esferas sociais, a começar pela 

esfera familiar: 

“ - Minha mãe é a mulher maravilha” 

“ - Por preconceito, só amigos sabem” 

“ - Alguns familiares fingem que não sabem” 

“ - Meus pais não sabem sobre minha preferência” 

“ - A família sabe, mas não aceita. Alguns amigos sabem” 



47 

 

 

 

“ - Há mais ou menos um mês está sendo muito difícil a 

convivência deste estado” 

 Dentre as participantes parcialmente assumidas, o local mais difícil em 

assumir a homossexualidade, de acordo com as respectivas falas é no trabalho: 

“ - [assumo sim], exceto no trabalho” 

Por outro lado outras participantes expressam aceitação da própria 

homossexualidade, acentuando a ausência de necessidade de identificar-se como 

homossexual a toda hora: 

“ - Até hoje ninguém me perguntou claramente, então não me 

vejo na obrigação de impor minha opção aos ouvidos dos meus 

amigos” 

Numa outra dimensão, 86,6% não participam de grupos organizados, indicando 

que poucas frequentadoras dos locais pesquisados militavam na causa LGBT. 

Assumidas em relação à preferência sexual, estas falas parametram distintas 

esferas do preconceito social vigente, reportando graus diferenciados de superação no 

plano subjetivo – tal é a marca da composição amostral do presente estudo. 

 Resumo 

  Os grupos pesquisados são diversos quanto à idade: concentraram-se mulheres 

com mais idade no grupo B, mais jovens no grupo C e um misto de ambas as idades no 

grupo A.  

 As integrantes investigadas, em geral, trabalham. Contingente significativo tem 

nível superior ou mais de instrução, indicativo da constituição de uma amostra de 

população elitizada. 

 Afirmando a orientação homossexual na quase totalidade; 10% se declararam 

bissexuais. A avaliação qualitativa aponta para a presença de diferentes esferas de 

preconceito nas vivências destas mulheres e, de forma correspondente, diferentes 

graus de superação do embate que isto engendra no plano subjetivo. 
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4.2.2  Comportamento Sexual 

Focalizando a questão das práticas sexuais (Tabela 5) os dados evidenciaram 

que a primeira relação sexual, com idade inferior a 14 anos ocorreu em 10,1% do 

conjunto das respondentes (13,7% no point A, 8,8% no point B e 7,3% no point C). A 

maioria iniciou a vida sexual entre 15 e 18 anos,  sendo que a iniciação sexual nessa 

faixa ocorreu em 66,6% das frequentadoras do local A, 54,4% do local B e 78,1% do 

local C. Esses valores se assemelham aos encontrados na população, cuja idade 

média de iniciação da vida sexual da (mulher) em São Paulo foi 15,2 anos (Abramovay, 

2004; Costa e Goldenberg, 2013). No local B, foi possível observar uma concentração 

relevante de mulheres que tiveram sua primeira experiência sexual entre 18 e 25 anos, 

o que coincide com a presença de mulheres mais velhas. É interessante notar que uma 

parcela, ainda que reduzida, 1,9% iniciou a vida sexual após os 25 anos. 

Cerca de 52,3% das entrevistadas vivenciaram a primeira relação sexual com 

homem, seguindo os padrões heteronormativos. É interessante notar, entretanto, que 

56,1% das frequentadoras do local C,  frequentado principalmente pelas mulheres mais 

jovens, relataram ter iniciado a vida sexual com mulher, situação que pode refletir maior 

naturalidade na aceitação da homossexualidade em anos recente (BARRETO, 2012). 

Dentre as 78 que iniciaram a vida sexual com homem, 27 estavam no point A, 33, no B 

e 18 no C, sendo que nos points A e C, a primeira relação com mulher se deu antes dos 

18 anos, ao contrário do point B, onde a maioria teve a primeira relação homossexual 

com mais de 18 anos, lugar onde se concentravam as mulheres mais velhas. As 

diferenças entre os grupos foram estatisticamente significantes (p=0,007). 

A maioria das entrevistadas (59,1%) não adotou medidas de prevenção por 

ocasião da primeira relação sexual. Dentre as que se preveniram, observou-se 

concentração entre as que fizeram sexo com homem (31,5%), sendo quase nula (2,0%) 

quando a relação foi com mulher. Tais dados sugerem, em consonância com os  

padrões reprodutivos convencionais, a associação destas práticas a prevenção da 

gravidez, em detrimento da prevenção de  DST (VILLELA, 2000; SCHOR, 2000; 

COSTA e GOLDENBERG, 2013). 
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Tabela 5 – Início da vida sexual de mulheres que fazem sexo com mulheres, 
frequentadoras de points LGBT – SP, 2º sem. 2012. 

    Points (Bares)       

Vida sexual A  B   C   Total    

 n % n % n % n % chi2    P 

Primeira relação 

 sexual         

Menos de 14 7 13,7 5 8,8 3 7,3 15 10,1 12,6 0,25 

Entre 15 e 18 34 66,6 31 54,4 32 78,1 97 65,1   

Entre 18 e 25 8 15,7 18 31,6 6 14,6 32 21,5   

Acima de 25 1 2,0 2 3,5 0 0,0 3 1,9   

Não respondeu 1 2,0 1 1,7 0 0,0 2 1,4   

Relação com 

homem ou mulher        

Mulher 24 47,1 22 38,7 23 56,1 69 46,3 5,51 0,45 

Homem 27 52,9 33 57,9 18 43,9 78 52,3   

Não respondeu 0 0,0 2 3,4 0 0,0 2 3,4   

Preveniu-se          

Sim           

Com mulher 2 3,9 0 0,0 1 2,4 3 2,0   

Com homem 15 29,4 14 24,6 18 43,9 47 31,5   

Subtotal 17 33,3 14 24,6 19 46,3 50 33,5   

Não           

Com mulher 19 37,3 21 36,8 6 14,6 46 30,9   

Com homem 12 23,5 19 33,3 11 26,8 42 28,2   

Subtotal 31 60,8 40 70,1 17 41,4 88 59.1   

Sem resposta 3 5,9 3 5,3 5 12,3 11 7,4   

 

Total 51 100,0 57 100,0 41 100,0 149 100,0  0,01 
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Considerada o conjunto das respondentes dos três points (quadro 1 – anexo 1), 

não foram observadas, por ocasião da primeira relação sexual, associações da adoção 

de práticas preventivas com a idade (do momento da entrevista) e a escolaridade – 

apontando para uma indiferenciação em relação à iniciação sexual. As diferenças 

observadas não foram estatisticamente significantes (p= 0,95 e 0,91, respectivamente), 

embora as mulheres com mais de 40 anos de idade (no momento da entrevista) 

apresentassem valores substancialmente menores de proteção às DSTs. Se isto pode 

refletir, de um lado, o aumento da conscientização relacionada ao risco de 

contaminação em tempos recentes, também não estaria descartada a possibilidade  

das representantes de gerações precedentes manterem  maior proporção de 

relacionamentos estáveis, o que as desobrigaria – na concepção delas – do recurso da 

prevenção. 

Indagadas a respeito dos motivos que justificavam a adesão às práticas 

preventivas adotadas na primeira relação sexual, destacaram-se os seguintes motivos: 

“ - [Diante do] medo de pegar alguma doença, usamos 

dedeiras” 

“ - Na época da primeira relação sexual não [usamos nada] 

mas, posteriormente, já usei (testei) camisinha feminina” 

Poucas mulheres, entretanto, referiram o uso de recursos preventivos, destacada 

a argumentação da não necessidade do uso de tais dispositivos em função da relação 

ter sido com mulher:  

“ - Não me relacionei com homens, por isso não vi necessidade” 

“ - Devido ao fato de não haver necessidade de prevenção” 

“ - Contraceptivo para que?” 

 Tais falas, ao afirmar a desconsideração da possibilidade de contrair DSTs na 

relações entre mulheres, reiteram que  o perigo da contaminação só existe na relação 

com homem, o que está em consonância com os achados de Facchini; Barbosa, 

(2006). 
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Numa outra dimensão, dentre as disposições negativas frente ao uso de  

dispositivos preventivos, foi destacada a confiança na parceira, como alguém isenta de 

risco, acompanhada, ou não, da especificação das práticas sexuais realizadas : 

“ - Era uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo e não 

senti necessidade” 

“ - Foi com uma namorada e não fizemos [sexo] oral” 

O não uso de recursos preventivos se associou, sobretudo,  ao medo de perder 

ou diminuir o “tesão”, ao lado de desconhecimento relativo ao seu manuseio: 

“ - Minha primeira relação foi com mulher  e não sei uma forma 

de me proteger totalmente sem perder o tesão” 

“ - Não sei como funciona” 

Reportando, agora, a última relação sexual (tabela 6), 83,2% fizeram referência 

ao ocorrido, sendo que 76,5% delas relatou ter sido com  parceira fixa. Esta proporção 

foi de 80,4% no local A, 79% no local B e 68,3% no local C. Vale dizer que 13,4% não 

especificou se a relação comportou relacionamento fixo ou não. As 20 que 

responderam não ter relacionamento atual, relataram práticas sexuais eventuais. 

Cerca de metade das respondentes (48,3%) relataram práticas, semanais de 

relações sexuais (51% no point A, 50,9% no point B e 41,5% no point C).  

Com relação à adoção de práticas preventivas por referência a última relação 

sexual, o levantamento registra que 86,6% não se preveniram, sendo 88,2% no local A, 

82,5% no local B e 90,2 no C.  

Dentre os motivos alegados para o não uso de recursos preventivos nas última 

relação sexual, uma fala  apontou para o voluntarismo e a desconsideração das 

medidas  de prevenção, deixando subtendido  a ideia de não levarem em conta o risco 

de contaminação: 

“ - Não estava a fim” 
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 Diante do não uso de medidas de prevenção, foi mais freqüente, entretanto, o 

argumento relacionado à confiança na parceira: 

“ - Na verdade nunca usei nada, mas sei dos riscos que 

corremos. Sei com quem namoro, nos cuidamos, mas métodos 

para prevenção ainda não [usamos]” 

“ - Não usei nada pois eu conheço a pessoa a algum tempo 

mas quando eu não conheço eu me cuido” 

Com relação aquelas que praticavam a prevenção, algumas participantes 

restringiam o uso de recursos preventivos somente quando se relacionava com homem, 

reiterando a crença de que com mulher o risco é menor ou inexistente: 

“ - Camisinha no período em que me relacionava com homens” 

Dentre as que referiram usar recursos preventivos, pode-se destacar, 

ainda,  o caráter eventual de medidas de proteção: 

“ - Às vezes camisinha feminina” 

“ - Só com vibrador usamos camisinha” 

“ - Dedeiras, preservativos adaptados” 

 

Interessante o argumento, mesmo que isolado, manifestando o cuidado  

com ela própria e com os outros: 

“ - Camisinha por cuidado comigo e o próximo” 

Vale dizer que, se as diferenças da adoção de práticas preventivas não 

apresentaram relação com a idade (p = 0,22), por ocasião da última relação sexual, o 

mesmo não se pode dizer, entretanto, com relação a escolaridade, cujo valor de p foi de 

0,00 (quadro 1 – anexo 1). Os níveis de prevenção foram maiores entre aquelas que 

tinham nível superior, evidenciando-se esta condição como fator de proteção, na 

perspectiva da vulnerabilidade. 
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Tabela 6 - Vida sexual atual   de mulheres que fazem sexo com mulheres, frequentadoras 
de points LGBT – SP, 2º sem. 2012. 

Vida sexual atual  

   Points (Bares)    

A  B   C   Total   

 N % n % n % n %  chi2 P 

 

Relacionamento atual          

Sim – com parceiro fixo 41 80,4 45 79,0 28 68,3 114 76,5 4,08 0,39 

Sim – sem parceiro fixo 4 7,8 2 3,5 4 9,8 10 6,7   

Não 6 11,8 10 17,5 6 14,6 20 13,4   

Não respondeu 0 0,0 0 3,1 3 7,3 5 3,4   

           

Frequência das relações          

Diária 11 21,5 7 12,8 2 4,9 20 13,4 13,79 0,183 

Semanal 26 51,0 29 50,9 17 41,5 72 48,3   

Quinzenal 5 9,8 3 5,2 6 14,6 14 9,4   

Mensal 3 5,9 3 5,2 3 7,3 9 6,0   

Eventualmente 6 11,8 12 22,8 10 24,4 29 19,5   

Não respondeu 0 0,0 0 3,1 3 7,3 5 3,4   

           

Preveniu-se na última relação          

Sim 6 11,8 7 12,3 4 9,8 17 11,4   

Não 45 88,2 47 82,5 37 90,2 129 86,6   

Não respondeu 0 0 3 5,2 0 0 3 2   

           

Total 51 100,0 57 100,0 41 100,0 149 100,0   
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Na sequência (tabela 7), as questões focalizaram as práticas sexuais mais 

comuns entre MSM. Dentre elas, o sexo oral foi mais presente, seguido da  penetração 

com os dedos. Cerca de 84,5% declaram praticar sexo oral, não havendo diferenças 

significantes entre os grupos. De acordo com Fether (2000), a prática frequente e 

valorizada do sexo oral entre lésbicas deixa esse segmento suscetível a transmissão de 

agentes infecciosos pelas vias orais, entre eles o vírus do herpes. Nesse contexto é 

possível considerar que elas são vulneráveis ao contágio pelo Papilomavirus humano, o 

qual pode se associar a ocorrência de câncer nessa região (boca, faringe, laringe) entre 

MSM.  

Cerca de 83,8% praticam penetração com os dedos, sendo 78,4% entre as 

frequentadoras do local A;  87,7% do local B e 85,4%  do local C. A proporção de 

penetração usando o vibrador foi inferior (17,45), sendo de 15,7% no local A, 24,6% no 

B e 9,7% no C. Não houve diferenças estatísticas significantes entre os grupos (p=0,3). 

O tribadismo foi referido por 40,3% das respondentes sendo também elevada a 

proporção (20%) daquelas que não responderam a este quesito. Vale dizer que durante 

a aplicação do questionário as respondentes perguntaram sobre o significado do termo 

(mesmo considerando que a explicação estava entre parênteses). Tribadismo não é 

termo comum, difundido entre a população de modo geral, tampouco entre as pessoas 

que o praticam. 

Com relação ao sexo anal, apenas 18,1% declararam esta prática, o que pode 

indicar que seja uma modalidade sexual pouco difundida entre elas ou que não 

disseram praticá-lo por pudor, sendo considerável, a propósito,  o fato que  25%  não 

responderam a pergunta. De acordo com Nadal e Manzione (2003), o sexo anal é uma 

prática estigmatizada, ressaltando-se que  essa prática sem proteção expõe facilmente 

ao contágio por agentes infecciosos. 
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Tabela 7 – Práticas sexuais entre mulheres que fazem sexo com mulheres, 

frequentadoras de points LGBT – SP, 2º sem. 2012. 

    Points (Bares)       

Práticas sexuais A  B   C   Total    

 n % n % n % n % chi2 P 

 

Sexo oral           

 42 82,3 49 85,9 35 85,4 126 84,5 3,23 0,7 

          

Penetração com os dedos 

                                   40 78,4 50 87,7 35 85,4 125 83,8 7,21 0,3 

 

Tribadismo           

 18 35,3 24 42,1 18 43,9 60 40,3 6,19 0,4 

          

Sexo anal           

 13 25,5 12 21,1 2 4,9 27 18,1 15,00 0,02 

          

Penetração com  vibrador 

                                   8 15,7 14 24,6 4 9,7 26 17,4 9,89 0,12 

           

 

Total 51 100,0 57 100,0 41 100,0 149 100,0   
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RESUMO 

A primeira relação sexual aconteceu em 60% dos casos na faixa de 15 a 18 anos 

de idade; abaixo de 14 anos esta proporção foi de 10%. Metade das mulheres 

abordadas vivenciou este intercurso com parceiros do sexo masculino; dentre aquelas 

que vivenciaram esta experiência com mulheres, as proporções foram mais frequentes 

entre as mais jovens. No conjunto da amostra, o início da relação homossexual foi 

maior entre as frequentadoras do grupo B – indicativo da mudança dos tempos... 

Foi reduzida a adoção de práticas preventivas por ocasião da primeira relação 

sexual. Ressalta-se que elas se concentraram na vigência de relações com homens, 

sendo quase inexistentes nas relações com mulheres. A justificativa para o não uso de 

proteção recaiu, de forma relevante, sobre o fato de se tratar de relação homossexual 

feminina, associada, quase sempre, asseguradas pelas medidas de higiene e nas 

nrelações de confiança na parceira. Além de desnecessária a prática da contracepção 

nestes casos, o não uso dos dispositivos protetores foi atribuído a  interferência no 

“tesão”, ao lado do desconhecimento sobre como proceder, a propósito, numa relação 

com mulheres. 

Quanto às relações sexuais atuais – a maioria (86,6%) referiu não adotar 

recursos preventivos e, de novo, a justificativa se apoiou na confiança na parceira. Ao 

lado da manifestação voluntariosa de resistência ao uso, sem qualquer justificativa, a 

referência a utilização de preservativos foi restringida às relações  realizadas com 

homens. Nas relações com mulheres a adoção de dispositivos de prevenção foi 

marcado pela eventualidade  de seu uso e, em alguns casos, foi referida  a abstinência 

de práticas consideradas de risco. 

No âmbito das práticas sexuais, prevaleceu o sexo oral, seguido da penetração 

com dedos. O tribadismo, em que pese a dificuldade de entendimento da nomenclatura, 

foi citado por 40% das respondentes. Em menor proporção (18,1%) foi referido o sexo 

anal, ressalvado o contexto de constrangimento de sua referência, em meio a outras 

práticas não mencionadas, por este mesmo motivo. Diante deste quadro, a ausência 

efetiva de proteção expõem as MSM às DSTs, em geral e ao HPV, em particular. 
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Diante das possibilidade implícitas de contaminação (sem a devida proteção), 

coloca-se em questão pensar o enfrentamento da propagação da infecção pelo HPV e 

seu desenvolvimento, em meio as DSTs. Nesse âmbito, a constatação da associação 

da prevenção com a idade e a escolaridade delineia o eixo social e demográfico que 

atravessa as concepções vigentes que povoam o universo das relações entre as MSM, 

cuja introjeção subjetiva delineia, concretamente, as potencialidades de 

dimensionamento do risco pessoal. Assim se configura a complexidade das múltiplas 

interações que referenciam a intervenção no plano político-programático, na 

perspectiva da vulnerabilidade. 

 

4.2.3 Conhecimento e risco em relação as DSTs 

Dentre as DSTs reportadas com gravidade alta ou muita alta (tabela 8), a AIDS 

aparece em primeiro lugar, citada por 59,8% das respondentes,  seguida pela sífilis com 

51,7%, em terceiro lugar a gonorréia com  41%; em quarto o herpes com  22,8%. O 

HPV foi citado em quinto lugar por 12,8%. Outras doenças como a candidiase e as 

hepatites também apareceram entre as citações com porcentagens pequenas. Doenças 

como lúpus que não tem nenhuma relação com transmissão sexual  também foi citado, 

de forma residual. 

No conjunto, 85,9% das respondentes afirmaram as que  MSM correm risco de 

contágio (tabela 9). Se 5,4% não responderam a esta questão indicando dificuldade de 

se pronunciarem a respeito, vale registrar que 8,7% das respondentes acreditavam  

inexistir risco.  
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Tabela 8 – Gravidade do HPV em comparação a outras DSTs, entre mulheres que fazem 
sexo com mulheres, frequentadoras de points LGBT – SP, 2º sem. 2012. 

DSTs  Points (Bares)    

 A B C Total   

 % % % %   

 

AIDS 58,8 55,2 65,9 59,8   

Sífilis 47,1 49,2 65,8 51,7   

Gonorreia 31,4 50,9 39% 41%   

Herpes 15,7 21,1 34,8 22,8   

HPV 7,8 18 12,4 12,8   

Candidiase 3,9 5,3 7,3 5,4   

 

Total 51 57 41 149   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 – Risco relacionado ao contágio de DSTs e homossexualidade  para mulheres que 
fazem sexo com mulheres, frequentadoras de points LGBT – SP, 2º sem. 2012. 
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    Points (Bares)       

Variáveis A  B   C   Total    

 n % n % n % n % chi2     P 

 

DST ente MSM?  

Sim 42 82,4 51 89,5 35 85,4 128 85,9 6,79 0,34 

Não 7 13,7 2 3,5 4 9,8 13 8,7   

Não respondeu 2 3,9 4 7,0 2 4,9 8 5,4   

 

Você corre risco?          

Sim 27 52,9 17 29,8 21 51,2 65 43,6 12,48 0,13 

Não 24 47,1 38 66,7 19 46,3 81 54,4   

Não respondeu 0 0 2 3,3 1 2,5 3 2   

           

Diferença de risco entre HSH e MSM?       

Sim 25 49,0 23 40,4 11 26,8 59 39,6 8,5 0,20 

Não 26 51,0 30 52,6 28 68,3 84 56,4   

Não respondeu 0 0,0 4 7,0 2 4,9 6 4,0   

 

 

Total 51 100,0 57 100,0 41 100,0 149 100,0   
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As que responderam afirmativamente, apresentaram os seguintes argumentos 

como justificativa de seu posicionamento: 

“  - (...) mulheres também são vulneráveis a doenças justamente 

por não se prevenirem” 

“ - Mesmo com uma mulher fixa não é possível estar 100% 

imune” 

“ - Tanto homens quanto mulheres que praticam o sexo oral têm 

essa predisposição” 

“ - Todos nós corremos o risco de pegar alguma doença, o certo 

é se prevenir para que não aconteça” 

“ - Minha parceira pode ter DST”  

A despeito da afirmação do risco de exposição as DSTs, entretanto, 54,4% das 

respondentes acreditavam que elas próprias não corriam risco. Esta proporção atingiu 

47,1% no local A, 46,3%; no local C e 66,7% no local B, onde estavam as mulheres  

com mais idade. As diferenças entre os grupos não foram estatisticamente significantes 

(p=0,13). 

Dentre as respondentes que afirmaram não correrem risco, a higiene foi reiterada 

como condição para proteger das DST, observando-se a associação com aparência, 

deixando implícita a ideia de beleza atrelada a saúde -  ao lado da proteção amparada 

pela confiança: 

“ - Sem contato com sangue, bem levada e cheirosa, lavou tá 

nova” 

 “ - Minha namorada é linda” 

“ - Confiança e reciprocidade” 

“ - Faço sexo apenas com uma pessoa que é extremamente 

pacata e amorosa” 
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 Ainda entre aquelas que afirmaram não correrem risco foi recorrente  

associação da prevenção aos cuidados médicos, considerando, por suposto, que as 

doenças são preveníveis: 

“ - Eu e minha companheira fazemos exames e estamos 

atentas a nossa saúde” 

Numa outra via de enfrentamento do risco de adquirir uma DST,  as 

respondentes associaram a higiene a confiança e ao uso de recursos preventivos: 

“ - Higiene e usar camisinha é importante independente da 

relação” 

“ - Procuro saber o histórico sexual da pessoa e utilizo métodos 

seguros” 

“ - Conheço os métodos para evitar” 

 

A propósito, é interessante notar que  39,6% das respondentes (tabela 9) 

afirmavam que o risco de contrair DST seria diferente nas relações homossexuais 

masculinas e femininas - tais proporções atingiram 49,9% no local A, 40,4% no local B e 

26,8% no local C. 

Algumas da respondentes  acreditavam que nas relações sexuais entre mulheres 

o risco seria menor  porque além dela ser mais cuidadosa, as relações eram “menos” 

invasivas: 

“ - Elas são mais cuidadosas” 

“ - O relacionamento entre mulheres é mais externo e não 

interno” 

“ - Não porque na relação homossexual masculina o sexo é 

essencialmente anal onde ocorrem fissuras que [permite] maior 

contágio” 
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Tendo como padrão de referência a heterossexualidade, muitas das 

mulheres apontaram  a penetração como condição necessária pela troca de 

fluidos e pela ocorrência de pequenas fissuras nos órgãos sexuais, facilitando o 

contágio, no caso da homossexualidade masculina, ao lado da atribuição do sexo 

anal como condição de riscos: 

“ - Nas relações masculinas o risco e maior devido ao atrito na 

penetração e o risco de sangramento” 

“ - Pelo ato sexual anal” 

“ - Entre as [relações sexuais] masculinas acredito que haja 

mais troca de fluidos mais perigo. Portanto devido ao fato do 

homem penetrar a mulher com o pênis, pois [o sexo]  é invasivo 

e a contaminação é mais rápida. 

 Algumas participantes disseram, entretanto, que o risco é o mesmo entre 

homens e mulheres, ressaltando que a prevenção na relação com o homem é mais 

fácil, pela possibilidade do uso da camisinha: 

“ - Sexo sem proteção, independente da opção corre o risco, 

sim. Porém [ele] é menor entre mulheres” 

“ - O risco é basicamente o mesmo, o que difere são as formas 

de prevenção. Para os homens é mais fácil a camisinha. As 

mulheres não tem essa mesma facilidade” 

“ - O risco é o mesmo. Os homens têm mais campanhas e tem 

a camisinha, porém o risco em si é o mesmo” 

“ - [se tem] falta de cuidado, o risco é o mesmo, pois é tudo 

igual” 

Na consideração das diferenças entre o risco de transmissão nas relações 

homossexuais masculinas e femininas, algumas também expressaram 

desconhecimento a respeito: 

“ - Nunca parei para pensar” 
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“ - Não tenho conhecimento” 

“ - Não sei” 

Em meio às concepções que povoam o universo sócio cultural das MSM, que 

predispõem às práticas adotadas no lidar com as DST entre elas, é interessante notar 

que no total das respondentes dos três points, a percepção do risco das MSM 

contraírem DSTs (quadro 2 – anexo 1) se associou com a idade (p=0,03) e com a 

escolaridade (p= 0.00). Tais resultados vieram reafirmar indicações anteriores relativas 

a idéia da preocupação com a  prevenção ser maior entre as mais jovens -  que podem 

não só estar mais alertadas para a problemática em questão, como mais sensibilizadas 

diante da maior exposição às relações ocasionais, conforme referido anteriormente. 

 Além destas variantes de idade, por sua vez, a escolaridade despontou como 

condição de vulnerabilidade/proteção, sendo a percepção de risco maior entre as 

mulheres mais escolarizadas. Isto tudo se anula, porém, diante da consideração do 

risco pessoal de contrair DSTs, ou seja, não foram estatisticamente significantes as 

associações com a idade e com a escolaridade cujos valores de “p” foram, 

respectivamente, de 0,19 e 0,93. Tais resultados apontam para o peso das disposições 

pessoais, ao lado das concepções vigentes, na configuração do cenário da 

vulnerabilidade a serem levadas em consideração no enfrentamento do HPV em 

particular.  

 

Resumo 

Dentre as DSTs que preocupam as MSM, a AIDS encabeçou o número de 

citações relativas à gravidade das mesmas; o HPV só foi citado em quinto lugar. 

A maioria (85,9%) respondeu que as MSM correm risco de contaminação pelas 

DSTs, porém, 54,4% não acreditavam correr risco pessoal de adquiri-las, sendo que no 

grupo B esta proporção chegou a 66,7%. Dentre as justificativas, para tanto, constaram 

as práticas de higiene, confiança na parceira e controle médico periódico; de forma 

residual foi referido o uso de dispositivos adaptados de proteção. 



64 

 

 

 

Na identificação das diferenças associadas às práticas homossexuais 

masculinas e femininas, foi referido menor risco nas relações entre mulheres. Como 

justificativas foram considerados, igualmente, o fato das mulheres serem mais 

cuidadosas, ao lado do diferencial atribuído a característica interna x externa do sexo, 

demarcado, principalmente, pela natureza da penetração.  

Ao lado das manifestações presentes relativas ao desconhecimento destas 

diferenças, foi apontada, também, a situação igualmente presente de risco de 

contaminação, seja na homossexualidade masculina, seja na feminina, ressalvadas, 

isto sim, as diferenças relativas a facilidade do uso de dispositivos de proteção entre 

eles. 

Neste contexto de desconhecimento e de  dificuldades do exercício de práticas 

preventivas condizentes, reafirma- se a associação das mesmas com a idade e a 

escolaridade. Ao lado deste condicionante social, persiste a negação do risco pessoal 

de contrair a infecção, respaldado pelas crenças da “imunidade” que paira sobre  as 

relações entre MSM - questão a ser considerada para efeito das ações a serem 

pensadas no âmbito político-programático, particularmente em meio a secundarizarão 

da preocupação com o HPV. 

  

 

4.2.4 HPV: Conhecimento, prevenção e controle 

Foi elevada (85,2%) a proporção daquelas que referiram conhecer o HPV 

(tabela 10). Esta proporção foi de 90,2% no local A, 86% no local B e 78,1% no local C. 

Menor proporção ocorreu entre as mais jovens, embora as diferenças entre os grupos 

não fossem estatisticamente significantes (p=0,43). Os valores encontrados foram 

superiores aos registrados por Costa e Goldenberg, (2013) no estudo sobre 

universitários.  
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Tabela 10 - Conhecimento sobre o HPV entre mulheres que fazem sexo com mulheres, 
frequentadoras de points LGBT – SP, 2º sem. 2012. 

HPV 

   Points (Bares)        

  A  B   C   Total         

 n     %     n     %      n      %    n     %     chi2      p  

 

Já ouviu falar?            

Sim 46 90,2 49 86,0 32 78,1 127 85,2 3,82 0,43 

Não 5 9,8 6 10,5 7 17,1 18 12,1   

Não respondeu 0 0,0 2 3,5 2 4,8 4 2,7   

           

Relação com doença?          

Sim 25 49,1 21 36,8 11 26,8 57 38,7 10,3 0,41 

Não 17 33,3 26 45,6 18 43,9 61 40,8   

Não sabe 3 5,8 2 3,5 4 9,7 9 5,7   

Não respondeu 6 11,8 8 14,1 8 19,6 22 14,8   

           

Relação com HIV?           

Sim 16 31,6 20 35,1 7 17,1 43 28,9 7,66 0,66 

Não 26 50,9 28 49,1 23 56,1 77 51,7   

Não sabe 3 5,8 2 3,5 4 9,7 9 6,0   

Não respondeu 6 11,7 7 12,3 7 17,1 20 13,4   

 

Total 51 100,0 57 100,0 41 100,0 149 100,0   
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Considerando as fontes de informações sobre o HPV, uma participante falou 

que recebeu impresso na saída de uma balada. Embora pouco se divulgue sobre o 

assunto, a jornalista Miriam Martinho (2008) lançou uma cartilha sobre DST entre 

lésbicas e a respondente poderia estar se referindo a este material; uma outra recebeu 

informação no local de doação de sangue: 

 “ - Saindo de uma balada recebi folheto” 

“ - Sou doadora de sangue” 

 Numa outra vertente, as respondentes informaram já terem sido infectadas ou 

conheceram pessoas que tiveram o HPV:  

 “ - Minha tia morreu de CA de útero” 

 “ - Já tive e peguei de um namorado” 

“ - Apenas tive conhecimento quando me vi infectada” 

“ - Minha ex teve” 

No conjunto, somente 38,7% relacionaram o HPV com o desenvolvimento de 

doença (tabela 10).  Estes valores foram superiores (49,1%) entre as frequentadoras do 

point A., seguidos de 45,6% no local B e 43,9% no local C.  

Quando indagadas sobre quais doenças estariam relacionadas ao HPV, 

algumas falas  referiram a presença do vírus em condições de baixa imunidade:  

“ - Imunossupressão” 

“ - Imunidade baixa, talvez” 

Algumas participantes relacionaram a presença do vírus ao desenvolvimento de 

infecção, a presença de feridas no útero, de verrugas e ao câncer:  

“ - Talvez [cause] alguma infecção...” 

 “ - Verrugas” 

 “ - CA de colo de útero” 
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“ - Ferida no útero” 

“ - Câncer vaginal, câncer anal” 

Em relação a indagação sobre quais lugares do corpo, o HPV se desenvolve, 

destacaram-se referências ao seu desenvolvimento na corrente sanguínea – a 

semelhança do modelo de transmissão do HIV:  

“ - Corrente Sanguínea” 

“ - Útero, corrente sanguínea, esôfago” 

            Ainda com relação aos lugares que o HPV pode se desenvolver, as 

participantes responderam que o vírus pode desencadear lesões nos órgãos sexuais, 

no ânus e na boca - condizente com a literatura (NADAL, 2003; NONNENMACHER  e 

colaboradores, 2002; CÂMARA  e colaboradores, 2002; NICOLAU, 2003): 

“ - Na região genital, perianal e anal” 

“ - Órgãos Genitais, Mucosas Em Geral” 

“ - Pênis, vagina, virilha” 

“ - Deve ser nas partes intimas” 

“ - No colo do útero” 

“ - Útero????” 

“ - verrugas na vagina como sinal de infecção” 

           Dentre as respostas também constou o desconhecimento em relação ás 

consequências  do vírus: 

“ - Não Sei exatamente” 

Quando perguntado se o HPV tinha alguma relação com o HIV (tabela 10), uma 

quantidade significativa das respondentes (28,9%) afirmaram a existência de relação 

entre eles -  31,6% no local A, 35,1% no local B e 17,1 no local C. Convidadas a 

explicitar tal relação, algumas participante apontaram semelhanças: 
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“ - Ambas são infecções que ocorrem em contato com  vírus” 

“ - A semelhança é que ambas não tem cura” 

“ - Ambos se [transmitem] por contato sexual” 

No outro eixo as respondentes referiram basicamente a um gradiente de 

gravidade cuja maior importância foi atribuída ao HIV, reportados a evolução e cura: 

 “ - HIV é irreversível” 

“ - O HPV até certo ponto tem cura” 

“ - O HIV é muito mais agressivo, porém os dois podem ser fatais” 

Num outro plano os argumentos se reportaram a contaminação mais precisa, 

relacionada com a natureza das infecções:: 

“ - O HPV pode pegar em qualquer lugar sendo que o HIV é mais 

específico” 

“ - HIV: síndrome da imunodeficiência humana e HPV: câncer de 

colo de útero” 

Questionadas sobre a possibilidade da prevenção da transmissão do HPV 

(tabela 11), a maioria (82,5%) respondeu positivamente (78,4% no local A, 89,5% no B 

e 78% no C). A propósito algumas participantes conheciam a existência da vacina como 

condição de desenvolvimento de imunidade: 

“ - Através de uma vacina, caríssima” 

 Outras destacaram a questão da prevenção associada ao acompanhamento 

médico, uso de preservativos e condição sanitária: 

“ - Camisinha e cuidado com vaso sanitário” 

“ - Fazer exames de rotina, usar preservativo evitar troca de 

parceiro” 
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“ - Evitando o uso de roupa íntima, toalhas sabonetes que outras 

pessoas tenham usado e se possível sexo com camisinha” 

“ - Indo periodicamente ao ginecologista e usando camisinha com 

o homem” 

Apesar do nível elevado de respostas relativas ao conhecimento do HPV, apenas 

51,7% acreditavam  correrem risco pessoal de contrair HPV. Esses valores alcançam a 

proporção de (41,2% no local A,  54,4% no B e  61% no C) (tabela 11) 

No conjunto das respondentes dos três points (quadro 3 – anexo 1), o risco 

pessoal de contaminação pelo HPV foi ligeiramente maior entre as mais velhas (52,1% 

x 50,0%) e entre as menos escolarizadas (58,9% x 49,1%). As diferenças nas duas 

situações não foram estatisticamente significantes, acusando ausência de associação 

destas relações, num quadro de generalizada falta de conhecimentos específicos sobre 

a infecção e as doenças dela decorrentes, ao lado da secundarização  de sua 

importância dentre as DSTs. 

 Entre aquelas que diziam não correrem risco pessoal de desenvolver infecção 

pelo HPV, esteve presente a ideia de que  a contaminação só acontece nas relações 

sexuais com homem: 

“ - Só me relaciono com mulher” 

 Numa outra vertente a ausência de risco se associavam  exclusivamente na 

estabilidade das relações: 

“ - Estou em um relacionamento sério” 

“ - Minha relação é monogâmica” 

“ - Tenho parceira fixa e sem comportamento de risco de ambas” 
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Tabela 11 – Percepção do risco e prevenção do HPV entre mulheres que fazem sexo 
com mulheres, frequentadoras de points LGBT – SP, 2º sem. 2012. 

HPV 

   Points (Bares)       

A  B   C   Total    

 n % n % n % n % chi2 p 

 

Prevenção da transmissão        

Sim 40 78,4 51 89,5 32 78,0 123 82,5 8,52 0,38 

Não 2 3,9 1 1,7 0 0,0 3 2,0   

Não sabe 1 2,0 2 3,5 2 4,9 5 3,4   

Não respondeu 8 15,7 3 5,3 7 17,1 18 12,1   

           

Risco pessoal          

Sim 21 41,2 31 54,4 25 61,0 77 51,7 12,68 0,12 

Não 20 39,2 22 39,6 7 17,0 49 32,9   

Não sabe 2 3,9 1 1,7 2 5,0 5 3,3   

Não respondeu 8 15,7 3 4,3 7 17,0 18 12,1   

           

Interrupção da evolução da infecção/doença    

Sim 35 70,6 44 77,2 21 51,2 101 67,8   

Não 6 11,8 5 8,8 5 13,2 16 10,7   

Não respondeu 9 17,6 8 14 15 35,6 32 21,5   

 

Total 51 100,0 57 100,0 41 100,0 149 100,0   
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Numa outra linha de argumentação, algumas falas expressaram  a adesão a 

práticas preventivas nas relações sexuais diante da preocupação com a contaminação: 

“ - Sou uma pessoa que toma todas as devidas providências então 

não tem perigo algum” 

“ - Depende, raramente sou penetrada por pênis de borracha sem 

preservativo, mas, mais raramente, ainda, transei com homem 

sem camisinha” 

“ - Uso preservativo” 

“ - Sei como não me contaminar” 

Foi prevalente, entretanto, a relevância do acompanhamento médico regular, 

associadas, ou não, as categorias de argumentos presentes: 

“ - Pois eu e minha parceira já realizamos o Papanicolaou, 

estamos imunes e somos fiéis na prevenção, na realização do 

Papanicolaou” 

“ - Tomo cuidado na escolha da parceira e na prevenção por meio 

de exames” 

“ - Acredito na fidelidade e estamos com os exames em dia” 

 Outro forma adotada como condição preventiva foi a abstinência a algumas 

prática sexuais, ao lado da confiança: 

“ - Evitando sexo oral” 

“ - Porque temos só uma parceira e não fazemos tribadismo” 

 Contrariando a negação do risco de contaminação, as falas alertaram para  o 

perigo sempre presente: 

“ - Pode acontecer de sair com alguém que tenha essa doença, de 

repente a pessoa nem sabe que tem” 

“ - Nunca sabemos se a parceira está infectada pelo vírus” 
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“ - Acredito que todos os nós estamos expostos ao risco” 

Como contrapartida do argumento acentado na relação estável, enquanto 

condição protetora, o risco de exposição foi associada a rotatividade de parceiras: 

“ - Porque eu pego várias” 

“ - Porque hoje eu estou casada, mas amanhã eu não sei” 

Triangulando essas disposições – que defendem o risco sempre presente de 

contaminação, uma fala associou o risco a ausência do uso de “preservativos”: 

“ - Acredito que as vezes falho na prevenção” 

Interessante observar que esteve presente no Universo das respondentes a 

contaminação por compartilhamento de objetos íntimos e banheiros, independente das 

relações sexuais: 

“ - Em banheiros públicos, químicos” 

“ - Compartilhando produtos de higiene pessoal” 

“ - Infelizmente sim, as vezes uma visita vai até sua casa e usa as 

suas coisas de higiene pessoal e pronto” 

Inquiridas sobre a possibilidade de interrupção da evolução da infecção (tabela 

11) 67,8% das respondentes acreditavam que a infecção causada pelo HPV poderia ser 

interrompida . Estes valores foram da ordem de 70,6% no local A, 77,2% no local B, 

destacando-se menor concentração no local C 51,2%.  

Ressaltado o condicionamento – ainda que pontual da interrupção da infecção 

em função dos tipos de HPV, foi valorizado o condicionamento com a interrupção da 

infecção ao controle do ginecologista: 

“ - Depende do tipo do vírus do hpv, pois existem vários tipos” 

“ - Desde que ocorra a ida ao ginecologista e a coleta do cco” 
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Neste último eixo de respostas foi destacado o tratamento com remédios, 

cauterização de verrugas, associados ao controle médico incluindo a utilização de 

coquetel de remédios, a semelhança do tratamento da AIDS: 

“ - Cauterização das verrugas e uso de medicamentos” 

“ - Coquetel, remédio, tratamento” 

“ - Há tratamento, diminuindo a intensidade” 

  

No reverso destas colocações tiveram expressão o descrédito em relação a  

interrupção da infecção causada pelo HPV, destacando-se as afirmações: 

“ - Evolução sim, interromper não” 

“ - Não existe remédio para interromper” 

 

Entre a crença ou não na possibilidade de interrupção uma vez instalada à 

infecção, também apareceram as respostas expressando desconhecimento da questão: 

“ - Na realidade não sei explicar se é possível interromper porém o 

tratamento para manter uma vida normal existe” 

“ - Não sei” 

Sobre o acompanhamento médico (Tabela 12) a maioria (94,0%)  passou em 

consulta ginecológica. Nesse sentido, tudo indica que elas praticam a prevenção ao CA 

de colo de útero e outras patologias que podem ser descobertas e tratadas a partir do 

acompanhamento médico.   
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Tabela 12 - Acompanhamento médico de mulheres que fazem sexo com mulheres, 
frequentadoras de points LGBT – SP, 2º sem. 2012.  

 

   Points (Bares)       

A  B   C   Total    

 n % n % n % n % chi2 P 

 

Passou em consulta   

Sim 48 94,1 53 93,0 39 95,1 140 94,0 3,07 0,54 

Não 1 2,0 1 1,7 2 4,9 4 2,7   

Não respondeu 2 3,9 3 5,3 0 0,0 5 3,3   

Fez exame de papanicolaou 

 

 

Sim 38 74,5 50 87,7 32 78,1 120 80,5 6,6 0,15 

Não 12 23,5 4 7,0 8 19,5 24 16,1   

Não respondeu 1 2,0 3 5,3 1 2,4 5 3,4   

           

Conversou com ginecologista sobre sua sexualidade 

Sim 33 64,7 38 66,7 22 53,7 93 62,4 4,35 0,62 

Não 16 31,4 15 26,3 15 36,6 46 30,9   

Não respondeu 2 3,9 4 7,0 4 9,7 10 6,7   

           

Foi orientada           

Sim 15 29,4 17,36 29,8 15 36,6 47 31,5 4,65 0,58 

Não 31 60,8 36 63,2 22 53,7 89 59,7   

Não respondeu 5 9,8 4 7,0 4 9,7 13 8,8   

 

 

Total 51 100,0 57,36 100,0 41 100,0 149 100,0   

 

 



75 

 

 

 

 

O mesmo pode-se dizer em relação aos exames de rastreamento (papanicolaou 

e ou colposcopia) totalizando 75,5% no local A; 87,7% no local B e 78,1% no local C. 

Bertolin e colaboradores (2009) registraram que apenas um terço das MSM 

rastreamento colpocitológico, diferentes dos valores encontrados na pesquisa.  

 

Cerca de  62,4% conversaram com o médico sobre a própria orientação sexual. 

Dentre aquelas que não conversaram com o médico sobre a própria orientação sexual, 

quando indagadas  sobre os motivos, elas alegaram a falta de  necessidade: 

“ - Não foi perguntado” 

“ - Não vi necessidade” 

Outras referiram explicitamente sentir medo em assumir a homossexualidade 

e ser discriminada pelo médico – a despeito da maioria  ter assumido a própria 

homossexualidade conforme referido anteriormente: 

“ - Não tive coragem” 

“ - Constrangimento” 

“ - Ainda não havia me assumido” 

“ - Achei ele tão grosso e preconceituoso!” 

“ - Geralmente os profissionais da área são muito rápidos no 

atendimento e não te deixam a vontade” 

“ - Prefiro não comentar já que nada é acusado nos exames” 

Houve também aquelas que declararam serem virgens o que faz sentido em 

vista de que uma parte das respondentes não registraram informações sobre a 

última relação sexual (Tabela 6) ou porque não tinham sido penetradas: 

“ - Sou virgem até no signo” 
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“ - Pois o exame de toque eu não poderia porque sou virgem” 

Dentre aquelas que abordaram a questão da homossexualidade feminina na 

consulta ginecológica, as justificativas transitaram das indagações do médico ou da 

necessidade de obter informações relativas às condutas ginecológicas: 

“ - Para me informar mais sobre doenças” 

“ - Contei a verdade e ele disse que eu não precisava fazer 

papanicolaou todo ano” 

“ - Sempre deixo claro pro medico porque fica mais fácil orientar” 

“ - Apenas para justificar não usar anticoncepcional” 

“ - Ele perguntou de meu parceiro sexual e eu falei que era uma 

mulher” 

Paralelamente foi destacada a questão da sinceridade no relacionamento 

com o médico, atrelada a condição assumida da própria homossexualidade: 

“ - Disse a médica sobre minha condição sexual” 

“  - [É uma questão de] sinceridade” 

“ - Já expliquei que  sou homossexual” 

“ - Na primeira consulta” 

Se a maioria das mulheres freqüentava o ginecologista (94%) e cerca de 68,4% 

conversaram com o médico a respeito da própria sexualidade, foi significativo o fato que 

somente 31,5% referiram ter recebido orientações especificas sobre o HPV entre 

lésbicas. Não se pode deixar de considerar, a propósito que de acordo com as 

pesquisas de Roberts e Sorensen (1999) e Coelho (2001)  menos da metade das MSN 

assumem a homossexualidade para o/a ginecologista.  

 . 
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Com relação ao perigo que o HPV representa para homens e mulheres (tabela 

13), 60,4%, afirmaram que ele é perigoso para ambos os sexos, mas   23,5% disseram 

que o HPV é mais grave para as mulheres como no estudo de Costa e Goldenberg 

(2013) que também identificaram que alunos universitários atribuíram maior gravidade 

da ocorrência do HPV para as mulheres. 

Cerca de 6,8% das mulheres declararam já terem sido contaminada pelo HPV, 

destacando-se uma proporção maior (14,7%) no point C. Estes valores são maiores que 

os encontrados na população brasileira que é de aproximadamente 5% e inferiores aos 

9% encontrados na população mundial. (PAAVONEN et al, 2009). 

De acordo com as respondentes elas identificaram a infecção no 

acompanhamento médico: 

“ - Com a coleta do cco” 

“ - Exame de rotina” 

Algumas participantes declararam que descobriram a presença do HPV em 

função do aparecimento de alguns sinais/ sintomas: 

“ - Senti dores e fiz exame” 

“ - Com o surgimento de verrugas na região genital” 

Para aquelas que declararam que já haviam tido infecção pelo HPV, foi 

perguntado como se deu o tratamento: 

“ - Taquil e medicação” 

“ - Uso de medicamentos e cauterização de verrugas” 

“ - Remédios e pomadas e suspensão do sexo” 
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Tabela 13 – Percepção do risco do  HPV,  se já foram infectadas  e de quem pegaram 
entre mulheres que fazem sexo com mulheres, frequentadoras de points LGBT – SP, 2º 
sem. 2012. 

Risco do HPV             Points   (Bares)       

 A  B   C   Total    

 n % n % n % n % chi2     P 

 

Perigoso para           

Homem 0 0,0 2 3,5 0 0,0 2 1,3 12,98 0,37 

Mulher 14 27,4 16 28,1 5 12,2 35 23,5   

Ambos 30 58,2 33 57,9 27 65,6 90 60,4   

não respondeu 7 14,4 6 10,5 9 22,2 22 14,8   

           

Já foi infectada          

Sim 2 3,9 2 3,5 6 14,7 10 6,8 11,44 0,17 

Não 48 94,1 51 89,5 31 75,6 130 87,3   

Não respondeu 1 2,0 4 7,0 4 9,7 9 5,9   

           

De quem pegou          

Homem 1 2,0 1 1,8 3 7,3 5 3,4 6,87 0,33 

Mulher 1 2,0 1 1,8 1 2,5 3 2,0   

Não respondeu 49 96,0 55 96,4 37 90,2 141 94,6   

 

 

Total 51 100,0 57 100,0 41 100,0 149 100,0   
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Na linha de consideração das medidas de prevenção (Tabela 14), só 34,2% 

declaram conhecer a existência da vacina, sendo esta proporção  semelhante entre os 

grupos.  Apenas 4,7% declaram terem tomado a referida vacina, sendo esta proporção 

menor do local B. Por outro lado 68,5% manifestaram interesse em tomar a vacina e 

estes valores foram igualmente próximos  nos três grupos. 

Indagadas a respeito de quem deveria tomar a vacina, destacaram-se as falas 

referentes as pessoas consideradas de comportamento de risco, ou seja, em função do 

número de parceiras, freqüência de relações e compartilhamento de objetos íntimos: 

 “ -  (...)têm muitas parceiras e não se protegem”  

“ - (...) tenham muita frequencia de relações sexuais” 

 “ - Todas que utilizam vestiário, que recebem visitas, que 

praticam sexo” 

“ - [quem é] soro positivo [para HIV]” 

Outras participantes acreditavam a vacina deveria ser ministrada para 

mulheres com histórico de vida sexual com homens: 

“ - mulheres que fazem sexo com homens” 

“ - Mulheres que fazem sexo com homens sem camisinha” 

Numa outra variante, elas referiram que a imunização deveria ser feita em 

quem ainda não tinha tido contato com o vírus: 

“ - Aquelas que ainda não iniciaram a vida sexual” 

“ - Mulheres não infectadas pela doença“  

Ressalva-se, ainda, as respondentes que acreditavam que a vacinação deveria 

ser ampliada de forma indistinta para: 

“ – Todas as mulheres” 

“ – Todos, homens e mulheres” 
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Tabela 14 - Vacina preventiva para mulheres que fazem sexo com mulheres, 
frequentadoras de points LGBT – SP, 2º sem. 2012. 

Vacina    Points (Bares)       

 A  B   C   Total    

 n % n % n % n % chi2 P 

 

Conhece vacina          

Sim 19 37,3 19 33,3 13 31,7 51 34,2 6,25 0,39 

Não 23 45,1 22 38,6 22 53,7 67 45,0   

Não respondeu 9 17,6 16 28,1 6 14,6 31 20,8   

           

Já tomou           

Sim 3 5,9 2 3,5 2 4,9 7 4,7 1,68 0,94 

Não 43 84,3 47 82,5 34 82,9 124 83,3   

Não sabe 3 5,9 3 5,3 3 7,3 9 6,0   

Não respondeu 2 3,9 5 8,7 2 4,9 9 6,0   

           

Gostaria de tomar          

Sim 33 64,7 41 71,9 28 69,3 102 68,5 4,83 0,77 

Não 8 15,7 6 10,5 4 9,8 18 12,1   

Não sei 1 2,0 1 1,8 3 6,3 5 3,3   

Não respondeu 9 17,6 9 15,8 6 14,6 24 16,1   

 

 

Total 51 100,0 57 100,0 41 100,0 149 100,0   
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   “ - Todas as mulheres” 

 “ - Homens e mulheres, sem exceção” 

“ - Todos, prevenção nunca é demais” 

Com relação aos meios de informação a respeito de assuntos ligados à 

sexualidade (Tabela 15), a TV foi a fonte onde elas obtiveram informações (47,0%); em 

segundo lugar a igreja (44,3%), chegando a 53,7% no local C, freqüentado pela mais 

jovens. Proporção inferior referiu ter aprendido sobre sexualidade na escola (31,5%) e 

com amigos (34,9%). Uma parcela relativamente pequena declarou ter sido orientado 

sobre o assunto pelos pais. 

Quando inquiridas se elas desejavam mais informações sobre o HPV, 90,6% 

respondeu afirmadamente, sendo esta proporção de 86,3% no local A, 94,7% no local B 

e 90,2% no local C. Tal manifestação coincide com as pesquisas de Barbosa e Facchini 

(2006) que afirmam  necessidade de mais informações a respeito para este segmento. 

Indagados os motivos da demanda por informações, elas argumentaram em 

função da própria saúde: 

“ - Estou querendo informações sobre este assunto, pois não sei 

quais doenças duas mulheres podem pegar ou transmitir” 

“ - Afinal faz parte da minha vida” 

“ - Gostaria de saber mais para cuidar mais da minha saúde e da 

minha namorada” 

Num outro plano, elas argumentam que careciam de informações  sobre o 

assunto, ressaltando-se a necessidade decorrente do preconceito vigente na 

sociedade: 

“ - São vagas as informações a respeito” 

“ - Os panfletos, jornais, revistas são superficiais”  
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Tabela 15 – Fontes de informação sobre sexualidade para mulheres que fazem sexo 
com mulheres, frequentadoras de points LGBT – SP, 2º sem. 2012. 

    Points (Bares)       

Variáveis A  B   C   Total    

 n % n % n % n % chi2 P 

 

Trabalho 0 0,0 1 1,7 0 0,0 1 0,7   

           

OnG 2 3,9 2 3,5 2 4,9 6 4,0   

           

Pais 7 13,7 5 8,8 4 9,8 16 10,7   

           

Internet 5 9,8 15 26,3 11 26,8 31 20,1   

           

Escola 19 37,3 16 28,1 12 29,3 47 31,5   

           

Amigos 15 29,4 21 36,9 16 39,0 52 34,9   

          

Instituições de 
saúde 21 41,2 24 42,1 19 43,3 64 42,9   

           

Igreja 16 31,4 28 49,1 22 53,7 66 44,3   

           

TV 26 51,0 29 50,1 15 36,6 70 47,0   

           

Deseja mais 
informações 44 86,3 54 94,7 37 90,2 135 90,6   

           

Total 51 100,0 57 100,0 41 100,0 149 100,0   
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“ - É de suma importância em um pais de preconceito aberto 

contra o sexo entre mulheres” 

 

Outras respondentes referiram, ainda, o interesse pelos resultados de 

pesquisas em geral, incluindo a devolutiva do presente trabalho: 

“ - Saber sobre pesquisas recentes” 

“ - Gostaria de receber informações com o resultado da pesquisa e 

também com futuros eventos” 

“ - Adoraria saber para que possamos nos amar e nos cuidar com 

amor e com certeza. sei muito pouco. após essa pesquisa meu 

interesse aumentou. serviu como um alerta, um puxão de orelha” 

 

RESUMO 

Foi elevada a proporção (85,5%) das respondentes que referiram “conhecer” o 

HPV. Em meio a falta explicita de informações, algumas manifestaram conhecimento 

em função de terem tido a infecção ou conviverem com pessoas que haviam 

desenvolvido a doença. Vale dizer que a prevalência da infecção pelo HPV, 

espontaneamente referida, foi da ordem de 6,8%, sendo que esta proporção alcançou 

14,7% entre as frequentadoras do local que concentrava maior proporção de jovens.  

A despeito do “conhecimento” referido, o nível de especificidade do mesmo se 

apresentou de forma limitada: só 38,7% relacionaram o HPV ao desenvolvimento de 

doenças. Embora tenha sido residual, registra-se entre elas a referência ao 

aparecimento de verrugas e, mesmo, o câncer. Quanto ao lugar do corpo acometido 

pelo HPV, ao lado das regiões genitais, útero etc., apareceu a corrente sanguínea – por 

analogia a AIDS. 

Quase todas acreditavam que a infecção, uma vez instalada, poderia ser 

interrompida. Dentre os recursos para sustar a evolução da infecção foram reiteradas 
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as condições de higiene, controle das condições sanitárias considerando a transmissão 

para além das relações sexuais e, sobretudo, pelo controle médico. Por sua vez, 

proporção considerável acreditava que a doença seria mais danosa para mulheres do 

que para os homens. 

Apesar de referirem conhecer o HPV, cerca da metade das mulheres achavam 

que não corriam risco de desenvolver a infecção, ressaltado o fato de se relacionarem 

com mulheres, mantidas relações estáveis/ de confiança e a realização de controle 

médico periódico.  

Só 34,7% tinham conhecimento das vacinas; 4,7% tinham tido acesso a elas. 

Significativa proporção (68,5%) manifestou o desejo de tomá-las, sendo variadas as 

considerações sobre quem deveria ter acesso  às vacinas: as que ainda não tinham tido 

contato com o vírus (relações sexuais), todas as mulheres de risco ou, ainda, todas as 

mulheres e homens. 

 Sobre as informações acessadas em relação as DST/HPV, a fonte de maior 

veiculação foi a TV, seguida da Igreja e Instituições de Saúde. Numa faixa inferior, da 

ordem dos 30%, foram citados os amigos e a escola. Chamou a atenção ,a propósito, o 

desejo generalizado de receber informações a respeito das DST/HPV. 



85 

 

 

 

4.2 Grupos Focais 

4.2.1 Grupo Focal – Local  A 

O local A, localizado na praia de Itararé, São Vicente, é considerado um 

importante “point” do público LGBT da Baixada Santista; funciona 24 horas por dia, 

sete dias na semana. A dona do Quiosque recebe seus convidados e convidadas 

pessoalmente. 

Frequentam o local mulheres de idades e escolaridades variadas destacando 

uma proporção maior de moradoras da Baixada Santista e da região do ABC paulista, 

provavelmente pela facilidade do acesso em função da proximidade espacial. O clima 

descontraído condizente com a associação entre divertimento e descanso foi propício 

para o desenrolar da dinâmica.  Ao observar a população freqüentadora, pode-se notar 

a presença de famílias com crianças pequenas, idosos e animais de estimação, bem 

como,  poucas ou moderadas demonstração de carícias entre os casais (sejam 

heterossexuais ou homossexuais), condição que difere dos outros dois lugares. 

A maioria das pessoas chegam ao local de carro ou a pé quando hospedadas ou 

proprietárias de imóveis na região. Não se observou pessoas chegando de transporte 

público. Isso não quer dizer que não possa acontecer. 

A realização do Grupo Focal no quiosque aconteceu num domingo, dia 21 de 

outubro de 2012, por volta das 15 horas, e teve duração de uma hora. O convite para a 

participação desse grupo focal foi enviado por e-mail para aquelas que haviam 

respondido ao questionário. Do contato com 20 mulheres (que disponibilizaram e-mail), 

compareceram apenas quatro. Duas frequentadoras (Girassol e Margarida) foram 

convidadas na hora.  

Atendendo aos critérios de inclusão da investigação integraram o grupo focal 

as seguintes participantes: 

 1. Crisântemo, 25 anos, graduada no Ensino Superior, namora; 

 2. Dama-da-noite, 27 anos, graduada no Ensino Superior, namora; 
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 3. Copo-de-leite, 25 anos, graduada no Ensino Superior, namora; 

 4. Tulipa, 25 anos, graduada no Ensino Superior, namora; 

 5.  Girassol, 27 anos, Nível Técnico, casada; 

 6. Margarida, 36 anos, 27 anos, Nível Técnico, casada; 

 7.  Hortência, 45 anos, graduada no Ensino Superior, casada; 

 8.  Miosótis, 45 anos, graduada no Ensino Superior, casada. 

Como questão para o desencadeamento da dinâmica de grupo foi indagado se 

elas se preocupavam com a questão das DSTs/HPV.  Dentre aquelas que 

responderam positivamente,  ao lado da ideia de que, concretamente,  na hora elas 

não se previnem, algumas apontam a abstinência a determinadas práticas sexuais 

como estratégia de prevenção: 

“Na hora que eu estou lá não penso, não. Eu vou ao 

ginecologista e tudo mais, tenho preocupação, mas na hora não 

penso”. (Dama- da- noite) 

“Eu penso sim. Deixo de fazer muitas coisas por medo. Eu tenho 

medo. Então eu deixo de fazer certas coisas (...) para fazer outras. 

Mulher que tem relação amorosa com mulher tem certa 

flexibilidade. Ela vai usar a mão e não vai usar a boca”. 

(Crisântemo) 

“Eu tenho meu meio de prevenção. Não vou deixar de transar”. 

(Girassol) 

No decorrer da discussão foi levantado pelo grupo o que poderia ser feito para 

evitar a contaminação, sendo ressaltada a questão da higiene como requisito da 

prevenção: 

“Se a mulher for limpinha não tem problemas... Como você sabe? 

Sorriso, dentes brancos, pele boa cabelo limpo”. (Hortência) 
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 “Higiene da piriquita, tira os pelos, tem que lavar, (...) enfia a boca 

e pronto, não tem perigo nenhum”. (Hortência) 

Hortência é contundente ao dizer que se a mulher se relaciona apenas com 

mulher e mantém uma boa higiene física não corre nenhum risco. Na opinião das 

participantes, ter ou não uma doença venérea se vincularia basicamente a higiene. 

Uma única participante, Miosótis, alertou para o fato que a que a contaminação por 

uma Doença Sexualmente Transmissível extrapola a questão da higiene, mas a 

discussão não evoluiu nessa direção: 

 “[O problema] é anterior à higiene, envolve a educação, cultura 

um bocado de coisas”. (Miosótis) 

O não uso de recursos preventivos nas relações sexuais foi associado, por sua 

vez, a concepção difundida de que a relação de mulher com mulher não guarda os 

mesmos riscos envolvidos na relação heterossexual. O depoimento que se segue 

refere que a relação entre mulheres tem menos problemas a serem contornados, 

sendo mais fácil a transmissão de uma infecção urinária do que uma DST: 

“Mulher com mulher, é uma coisa mais difícil [de transmitir 

doença]; querendo, ou não, é mais difícil. Mulher quando transa, 

quando faz sexo é muito mais fácil pegar uma infecção de urina, 

uma bactéria um corrimento, do que pegar uma DST. 

É querer tapar o que não tem. É muito mais fácil um casal hétero 

que não se cuida, que não se previne pegar um tipo de doença 

do que uma mulher [com mulher]. 

Eu acho que no meio lésbico a gente se cobra mais, é difícil a 

gente pegar qualquer pessoa (...). Mulher, querendo ou não, 

conhece mais, é mais carinhosa, mais cuidadosa. Eu me 

considero mais desencanada porque conheço onde [com quem] 

estou me envolvendo e porque é mais difícil (...) a gente sabe 

disso”. (Dama da noite) 
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 Foi apontado em outras falas que a preocupação com as DSTs existe. 

Nesse sentido, foi solicitado que elas fossem específicas no que tange às 

situações de risco. As respostas apontaram, em primeira instância, a área restrita 

dos círculos de convivência, possibilitando  trocas dentro dos grupos: 

“[Existe] muita troca de parceira, eu vejo aquela mesma lá, muito 

linda e vou lá, na outra.” (Girassol) 

“Numa roda de amigas, qualquer uma pode vir a ser parceira 

minha.” (Tulipa) 

“Essa coisa da gente ficar com várias mulheres num mesmo 

grupo fechado, por ser uma coisa enrustida... Eu acho que é por 

isso que surge a promiscuidade. A sociedade tem preconceito e 

a gente acaba vivendo assim. Talvez se a homossexualidade 

fosse encarada como a heterossexualidade, a gente não vivesse 

isso e, daí, não estaria tão relacionada com a promiscuidade.” 

(Crisântemo) 

A promiscuidade, neste caso, remete a rotatividade existente entre os 

componentes de um grupo fechado. É comum que as pessoas se agrupem de acordo 

com certas afinidades - a preferência sexual, no caso. Neste sentido, quando as 

relações são desfeitas, existe uma possibilidade alta de procurar outra parceira, que 

circula na mesma roda de amigas. 

Na continuidade dessa conversa sobre a constituição desses grupos 

“fechados”, elas mencionaram a questão do preconceito como fator importante na 

constituição dos ditos “guetos”. 

“A sociedade é preconceituosa. Eu não vou ficar a vida inteira me 

enganando!” (Dama da Noite) 

Na contraface do preconceito, elas apontam o caráter enrustido da 

homossexualidade feminina: 

“A gente cresce acreditando que é hétero, ai chega um momento 

da nossa vida que a gente não se reconhece.” (Crisântemo) 



89 

 

 

 

 “A mulher é mais enrustida porque tem medo de se assumir. O 

homem se assumiria. A mulher já tem vergonha.” (Girassol) 

“Eu acho que é pela forma que surge a homossexualidade, [como] 

algo enrustido. Então tudo é muito camuflado. Até a questão da 

doença não é muito divulgada.” (Crisântemo) 

 Como expressão da disposição individual de assumir, ou não, a 

homossexualidade, elas alertam para as dificuldades em lidar com o preconceito 

manifesto socialmente: 

“A sociedade torna a mulher invisível em todos os aspectos.” 

(Crisântemo) 

“Não vou chegar lá e dizer bom dia, sou lésbica... Não precisa 

fazer isso. Eu acho que o problema é que a própria lésbica tem 

preconceito contra si mesma. Por isso não consegue se impor... 

Não consegue ter uma posição. “Eu não tenho problema nenhum 

com relação a minha homossexualidade.” (Dama da Noite) 

“Depende da identidade de cada um... Eu sou mulher, gosto de 

ser mulher e gosto de mulher... e como a sociedade prega que é 

errado mulher gostar de mulher...”(Crisântemo) 

De forma complementar às disposições anteriores, foram colocadas 

situações que expõem a homossexualidade na esfera da busca por emprego. 

Vale dizer que não expor a homossexualidade pode significar seu enquadramento 

nos limites de sua aceitação, assim como não fazer dela um problema: 

“Quando você vai a uma entrevista [de emprego] perguntam qual 

é a tua orientação sexual? Eu não vou chegar num hospital de 

freira e falar sou lésbica. Para arrumar um emprego, falo que sou 

hétero, católica, apostólica romana.” (Girassol) 

“Na empresa, no hospital, no lugar ai onde você trabalha... Sou 

hétero e acabou... Lógico que eu não vou me vestir de homem 

porque eu não sou homem, não sou louca da cabeça pra sair de 
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terno e gravata... Sou mulher, sou assim, é meu jeito... Não tem 

jeito de mudar... Não vou sair como homem porque meu corpo é 

de mulher...” (Girassol) 

Na medida em que a conversa envereda para o caráter velado da 

homossexualidade, elas resguardam a incorporação e reprodução do preconceito até 

os diferentes limites de sua aceitação interior. Nesse sentido, não é de admirar que  as 

conversas sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis sejam igualmente veladas. 

Se a conversa começou num tom que considerava a lésbica “imune” às DSTs, 

no decorrer do desenvolvimento do grupo, muda o discurso. Paralelamente a  

“desromantização” da homossexualidade feminina afirma-se a existência da 

promiscuidade entre elas, como prostituição, infidelidade, abrindo perspectiva para a 

consideração da contaminação por doença venérea: 

“Mas se a mulher fizer sexo anal com homem, pega um monte de 

coisas, gonorréia, sapinho, pega tudo. 

O mundo homossexual é um mundo promiscuo. É mentira quem 

fale que não é. Eu sou lésbica desde quando nasci.  Eu saio com 

mulher desde os meus 13 anos de idade.  Entendeu? 

Eu tenho amigas que são garotas de programa,  lésbicas e 

garotas de programa. 

Mulheres lésbicas saindo com travesti. “Eu conheço mulher 

lésbica que sai com gay; mulher lésbica que sai com homem 

hétero.” (Girassol) 

 

A partir desta fala que admite a possibilidade da transmissão de DST entre 

MSM, as participantes levantaram a questão da bissexualidade, associada ao 

comportamento de risco: 

 

“A bi! A homo transa com quem? [Se for] só com mulher não vai 

passar nada. Não tem risco nenhum, na minha opinião. A mulher 

antes de qualquer relação sexual [tem] que tomar banho, fazer 
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xixi, fazer toto. Tem que tomar banho, tanto a mulher como o 

homem. Tem que lavar, por mais tesão que você tenha, tem que 

ter higiene. Eu quero fazer sexo depois de um dia inteiro de 

trabalho, eu tomo banho e passo perfum. Não durmo sem 

perfume.” (Hortência) 

A higiene como condição protetora nas relações homossexuais femininas é 

relativizada diante do perigo dos vínculos (ainda que remotos) com a heterossexualidade. 

Tulipa, expressando o risco que isto implica, pergunta ao grupo se algumas delas se 

relacionava com mulheres bissexuais, afirmando desde logo: 

“Eu gosto de pessoas, já fiquei [beijei] homem, tudo depende. (...) 

cada dia a gente [sente] uma coisa, [mas] também nunca tive 

relação sexual com homem.” (Tulipa) 

Há uma desvalorização da bissexualidade atrelada a potencialidade de sua 

relação com a promiscuidade, o que equivale dizer, com troca de parceiros fora do 

grupo feminino de origem. De acordo com Girassol, a bissexual tem comportamento de 

risco e com chance grande de ter uma doença venérea: 

“Bissexual piorou, porque curte tudo: curte gay, curte lésbica, 

curte travesti. Bissexual pra mim... quem sou eu pra julgar, mas 

para mim é uma pessoa sem caráter. Ou você é oito ou você é 

oitenta, não pode ser as duas coisas, pelo menos pra mim. Mas a 

chance de pegar doença é maior, [pois], você vai para a balada e 

pega uma menina que é assumidíssima bissexual. Elas saem com 

gays, travestis, casais. Isso não é certo, entendeu? Eu não aceito 

[porque] isso aumenta a possibilidade de você adquirir uma DST.” 

(Girassol) 

Considerando a possibilidade de uma das parceiras desenvolver uma infecção 

ginecológica, como candidíase ou outra infecção, dentre os argumentos no âmbito da 

despreocupação com as DSTs, elas referem a facilidade de sua visualização, na 

presença de sintomas como corrimento. No caso, elas praticam a abstinência sexual, 

situando a questão da prevenção no plano dos cuidados médicos: 
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“Respeita-se aquele momento, né.” (Margarida) 

“Se minha parceira estiver com candidíase, vai passar no 

ginecologista e fazer tratamento. Depois [da cura] a gente vai ter 

relação sexual, sem ela estar passando para mim.” (Girassol) 

Foi então lançado para elas pensarem no que realmente poderia causar grande 

preocupação em relação a saúde sexual. A propósito elas referiram: 

 “Mas a maior preocupação é o câncer, câncer de mama, câncer 

de útero.” (Miosótis) 

 Nesse momento, a mediadora perguntou quais DSTs elas temiam. Dentre as 

manifestações foram mencionados: 

“HPV,  doença do útero...” (Girassol) 

“HIV.” (Crisântemo, Tulipa, Margarida e Dama da noite) 

Nesse eixo de elaboração uma fala apontou para a associação do HPV ao 

câncer de colo de útero: 

“Acho que 80% das mulheres têm esse vírus. Vou 

regularmente ao ginecologista por causa dele; vou uma 

vez por ano, mas tenho a intenção de ir a cada seis 

meses.” (Dama da Noite) 

 Conforme verbalizado na ocasião, a presença do CA seria o resultado da 

ausência do controle médico: 

“É descuido!” (Dama da Noite) 

 As falas seguem apontando para a relevância do médico e das demandas 

relativas às experiências sexuais específicas, em torno das quais são 

questionadas as possibilidades efetivas do exercício da prevenção entre MSM: 

“Também vou ao ginecologista de seis em seis meses.” (Miosótis) 
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“Eu vou ao ginecologista. [Conheço] os métodos. Como é que 

chama? Magiplac? Tem a camisinha de dedo, já vi, [entretanto] 

não é viável na hora de usar. Deviam estudar mais métodos. Há 

um descaso, como se mulheres não transassem com mulheres 

(...) a preocupação é mais [do] homem com homem e homem com 

mulher e, nunca, [de] mulher com mulher." (Crisântemo) 

 

 Reiterando a importância do médico no controle das DSTs – pressupondo 

que estas doenças são curáveis – as participantes relativizam o alcance da 

relação médico-paciente na medida que esta resvala entre o estranhamento no 

trato com a homossexualidade feminina e a ausência de dispositivos preventivos 

adequados: 

“O ginecologista me perguntou como eu faço [na relação] e ai [eu] 

falei que não faço nada. Ele falou que pode transmitir alguma 

bactéria, algum corrimento, nada mais sério, nem HPV. Ele falou 

que posso usar camisinha no dedo e eu nunca usei.” (Tulipa) 

“Difícil o ginecologista dar abertura e dar mais possibilidades de 

você ficar mais à vontade”. Eu fui a um ginecologista que me deu 

umas dicas: quando usar acessórios usar com camisinha, lavar 

bem as mãos. No outro ginecologista eu que tive de ensinar, ele 

ficou me perguntando [coisas] que (...) nem ele mesmo sabia. Eu 

fui ao ginecologista buscando conhecimento, mas eu sabia mais 

do que ele.” (Crisântemo)   

 “Necessário mais estudos, mais divulgação, mais tudo. Você 

chega no ginecologista  e ele pressupõe que você é hétero. 

Pergunta se você usa camisinha e não dá abertura né [para outros 

questionamentos].” (Dama da Noite) 

Paralelamente a questão do acolhimento na relação médico-paciente, elas 

acentuaram que os profissionais não estão preparados para lidar com suas demandas - 

agem como se a heterossexualidade fosse “obrigatória”. Além disso, algumas delas 
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consideram que trabalhar na área da saúde não garante conhecimentos adequados e 

suficientes. Outras apontam a falta de informações sobre a saúde de mulheres lésbicas 

e bissexuais. Nesse sentido, as falas expressam a dificuldade sentida em acessar 

informações específicas sobre a questão da contaminação pelas DSTs entre mulheres, 

indicando que não existe divulgação dirigida sobre o assunto na mídia para o segmento 

das MSM, de onde decorre que as interessadas têm que investigar por iniciativa 

própria: 

“Informação divulgada não tem. Se você quer saber, você tem que 

ir atrás, não tem [a] quem perguntar (...). Divulgação não tem; pelo 

menos eu não sei como me prevenir...” (Girassol) 

“Se a gente quer informação, a gente procura na internet e tem 

uma resposta.” (Dama da Noite) 

“Você vê mais informação [sobre a relação sexual de] homem com 

mulher, que homem com homem e mulher com mulher. Ainda tem 

muito preconceito ao homossexualismo.” (Girassol) 

Diante dos posicionamentos adotados, tomando consciência na dinâmica 

grupal, por referencia de sua vivência pessoal, Crisântemo tem um insight. Ela se dá 

conta da racionalidade que preside, no seu entender, a lógica das articulações dos 

saberes em jogo: 

“Quando eu iniciei no meio homossexual, o que me falavam é que 

mulher é muito difícil pegar doença, o vendido é que não pega 

doença nenhuma” (Crisântemo) 

Realinhando a questão da prevenção de DST, a discussão girou em torno da  

exposição diferenciada de risco entre lésbicas e gays, atrelada ao uso de recursos preventivos. 

Na ausência de dispositivos, eficazes as participantes reiteram as diferenças, tendo como 

modelo os homens: 

“Homem com homem consegue se prevenir através do uso da 

camisinha. Agora, por exemplo, [entre] um homem que tem 

condiloma e outro homem que não tem nada, [é possível] ver 
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porque o órgão genital masculino é externo, [enquanto que] o 

feminino é interno.” (Girassol) 

Observadas as diferenças no tocante a prevenção entre homens e mulheres e 

as respectivas dificuldades em protegerem-se, a conversa fluiu para a questão de 

como - as MSM - procediam para evitar a contaminação por alguma DST. Numa 

perspectiva negativa, elas referem: 

“ Não tem método pra prevenir, a verdade é essa.” (Tulipa) 

              Numa categoria de expressão menos radical, as participantes da dinâmica 

ponderam sobre as dificuldades do uso de recursos disponíveis para a prevenção de 

doenças nas relações: 

“Há meios de se prevenir, mas é mais difícil.” (Tulipa) 

 “Tem camisinha de dedo, papel filme.” (Crisântemo) 

“Camisinha? De dedo? [Risadas]. Eu tenho o meu jeito de me prevenir- 

Faço tudo o que tenho vontade, me preocupo do meu jeito. Eu com 27 

anos nunca tive nada, nem corrimento nem nada.” (Girassol) 

Na ausência de recursos específicos para MSM, diante da dificuldade do uso 

da camisinha, único recurso que previne a transmissão de uma DST - Girassol 

perguntou para Dama da Noite que cuidados ela adotava em relação aos acessórios: 

“Sim, [uso] camisinha no acessório. Cuidado? [tenho] higiene.” (Dama 

da Noite) 

“Na masturbação de mulher para mulher, tem que ter a lavagem das 

mãos que é superimportante. Estou aqui pegando no copo, na mesa, e 

ai vou lá masturbar minha parceira, vou passar um monte de infecção 

para ela. Tem que fazer a lavagem das mãos antes da masturbação 

tanto o homem como a mulher. Na hora você não pensa.” (Girassol) 

Considerando os riscos de contaminação pelas DSTs, as falas que seguiram 

evidenciaram que se houvesse mais divulgação, haveria maior adesão ao uso de 
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recursos preventivos nas relações sexuais, rememorando experiências anteriores com 

o uso de preservativo: 

“É que nem a camisinha - há algum tempo atrás ninguém usava 

camisinha. Se tivesse algum meio de prevenção ao menos daqui 

há alguns anos todo mundo acabaria usando.” (Dama da Noite) 

 

 

4.2.1 Grupo Focal  - Local B 

 

O local B, localizado na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, foi 

inaugurado em 1997 e fechou, recentemente, em 31/03/13. A frequência do bar era 

predominantemente feminina, com idade acima dos 30 anos. Era possível observar 

mulheres sempre bem arrumadas, na sua maioria, chegando ao local de carro próprio, 

podendo sugerir tratar-se de uma freqüência “elitizada”.  

 Atualmente a ex-dona do Farol Madalena,  uma figura conhecida no meio 

LGBT,  promove a festa da Diva que acontece duas ou três vezes por ano e também o 

“Boteco do Farol”, evento que acontece sábados a tarde na “The Week”, no bairro da 

Lapa, também na zona oeste de São Paulo. 

 

O Grupo Focal, neste local, aconteceu num sábado, 10 de novembro de 2012, 

por volta das 18 horas, tendo duração de 45 minutos, aproximadamente. Participaram 

desse grupo:  

 

1. Ametista, 43 anos, graduada no Ensino Superior, mora com a mãe;  

2. Jade, 42 anos, concluiu o Ensino Médio, mora com a companheira;  

3. Quartzo rosa, 50 anos, concluiu o Ensino Médio, mora sozinha; 

4. Turmalina, 26 anos, graduada no Ensino Superior, mora com a ex – 

companheira.   

5. Ágata, 26 anos, estudante do Ensino Superior,  reside com o filho pequeno  

de uma relação heterossexual anterior;  

6. Cristal, 22 anos, graduada no Ensino Superior, mora sozinha.  
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A dinâmica foi iniciada com a indagação se as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis constituíam motivo de preocupação para a saúde das mulheres que 

faziam sexo com mulheres. Dentre os comentários a respeito, emerge, em primeira 

instância, a despreocupação com a problemática em questão: 

 

“Eu acredito que não, [em função do] avanço da medicina. Eu 

acredito que não exista uma precaução entre mulheres. É uma 

relação mais tranquila, mais sossegada, mais cheia de cuidados. 

Acho que não precisa tanta preocupação não.” (Quartzo rosa) 

 

“Eu não tenho tanta preocupação com a transmissão. É isso. Eu 

acho que as mulheres se cuidam muito mais.” (Jade)  

 

Diante da crença de que a mulher é mais cuidadosa ao lado do avanço da 

medicina, elas minimizam a possibilidade da transmissão de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. Reiterando esse posicionamento, outras 

participantes referiram a despreocupação independente de classe social ou 

comportamento ativo ou passivo nas relações sexuais: 

 

“[Elas] não se preocupam. Eu tenho muitas amigas e não se fala 

no assunto. Lésbicas não se preocupam com isso.” (Cristal) 

 

“As mulheres acham que esse perigo de contágio não existe. 

Muitas delas acreditam que o sexo entre mulheres não [permite] 

essa transmissão, tanto [as que são] ativas, [como aquelas as] 

passivas (...). Até [as da] classe superior [ignoram]. Existe mulher 

que não acredita nisso [possibilidade de transmitir uma DST].” 

(Ametista) 

 

Duas outras participantes, entretanto, expressaram preocupação com relação 

às DSTs: 
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“Com certeza, toda e qualquer doença tem que ter a preocupação 

e se cuidar.” (Turmalina) 

 

“É muito importante [para] as mulheres que fazem sexo com 

mulheres se preocuparem com as DSTs sim, até porque o nosso 

modo de amar é diferente e, por ser diferente, requer cuidados 

diferentes. É uma relação diferente.” (Ágata) 

 

Conquanto pontuais estes posicionamentos dão conta da preocupação com as 

DSTs, respeitadas a singularidade das relações entre mulheres – o que desencadeia 

uma discussão entre as participantes. 

Insistindo na questão de mulheres que fazem sexo com mulheres correrem o 

risco de ter uma DST, elas desacreditam na possibilidade de contaminação, 

considerada a ausência de penetração: 

 

“Eu acho muito mais difícil. Eu acho muito mais difícil ter essa 

doença entre mulheres [porque inexiste] o contato da 

penetração... (Jade)” 

 

“[Em relação] as DSTs pode até ser, mas, [em relação] 

ao HIV eu acho um pouco difícil.” (Quartzo Rosa) 

 

A desvalorização da possibilidade da transmissão relacionada a inexistência da 

penetração traz implícita a valorização da transmissão da AIDS, deixando claro que as 

outras DSTs são menos perigosas. 

No decorrer da dinâmica, entretanto, emergem opiniões divergentes. Uma das 

participantes foi categórica ao afirmar que as DSTs constituíam um problema para 

MSM. 

 

“Pode sim. Com certeza. Existe uma troca de secreção e, se tiver 

fissuras pode muito bem o vírus entrar ali. Pode sim. Não só HIV, 
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que é nossa maior preocupação sem sombra de dúvidas, mas 

entre as mulheres tem outro tipo de... como posso dizer... de 

bactérias, que podem ser passadas de uma para outra, sim. É 

outro tipo de relação e outro tipo de contato. [Acontece] troca de 

secreção. Pode ter algum tipo de fissura com o atrito bucal. Se 

tem um pequeno corte, por menor que seja abre brecha para ficar 

vulnerável para contrair DSTs. [É preciso] tomar mais cuidado não 

só com HIV e HPV, pois [existem outras doenças como] sífilis, 

herpes, herpes bucal, herpes vaginal, corrimentos de modo geral, 

na mulher. Secreção vaginal é normal, mas tem um tipo de 

secreção vaginal que é corrimento.” (Ametista) 

 

Aproveitando a oportunidade a mediadora colocou a questão da transmissão 

do HPV. Na mesma linha de argumentação anterior elas afirmam a possibilidade de 

transmissão do vírus: 

 

“Sim pode. Na troca de secreção na relação sexual pode sim. O 

vírus passa de uma mulher para outra. Existe essa transmissão. 

Tem casos que comprovam isso.” (Ágata) 

 

“Completando o que a Ágata falou, não tem só o atrito, tem o 

vibrador, penetração com o dedo, consequentemente a unha que 

pode ferir muito.” (Turmalina) 

 

A propósito, algumas participantes argumentaram que a higiene,  ao lado da 

confiança constituíam estratégia de prevenção da transmissão das DSTs:  

 

“Tem que ter higiene. A Maior precaução é através da higiene 

mesmo” (Quartzo rosa) 

 

“Quando eu sinto confiança num relacionamento, eu entro de 

cabeça. Sinto muita confiança, mas não tem esse negócio de 

doença em si, porque sinto muita confiança... confiança!” (Jade) 
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Reforçando a necessidade  da observância de práticas preventivas, ao lado da 

questão da higiene e confiança,  acrescenta-se o discurso a referência à atuação 

responsável: 

 

“Olha de tudo do que foi dito eu concordo com algumas coisas e 

discordo de outras. Por quê? Porque é assim [entre nós mulheres 

que gostamos] de outra mulher! A maioria de nós tem a falsa 

ilusão de que não precisa fazer prevenção. Isso  eu falo pela 

minha experiência. Eu já perdi namorada por conta disso. Eu já 

perdi namorada porque a mulher me achou louca, me falou: Você 

é louca. Você é paranoica. Eu me previno, [o que é] diferente de 

ser paranoica, e não é só ter confiança não, não é só ter higiene. 

Sem sombra de dúvidas, para você fazer sexo com outra pessoa 

de forma responsável é fundamental que se tenha confiança, 

fundamental a higiene nem se fala. [A] higiene é uma coisa 

pessoal.” (Ágata) 

 

“Eu acho que é um pouco de paranoia...” (Turmalina) 

 

Turmalina, que tem uma relação estável  sente confiança na parceira e acredita 

não ser suscetível ao contágio de uma DST. Ela brinca com Ágata dizendo que ela é 

paranóica com relação a tanta preocupação.  A resistência em usar medidas de 

proteção, neste caso, relacionada o medo de comprometer a confiança existente nas 

relações estáveis. Considerando que o mesmo se aplica as relações heterossexuais, 

estas disposições vão além das diferenças de gênero. 

Confirmando a possibilidade de transmissão entre MSM, é sugestivo o 

depoimento de uma participante que foi portadora do vírus, sendo que a contaminação 

havia se dado numa relação homossexual:  

 

“Eu já tive [HPV] e peguei de uma ex.” (Cristal) 
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Diante deste testemunho a questão resvala para a dificuldade  do uso de 

recursos preventivos nas relações sexuais entre mulheres, remetendo a questão para o 

cuidado médico: 

 

“Eu acho difícil mulher se prevenir. Não tem uma formula, tipo 

homem usa camisinha [o que] é mais prático. Mulher é mais 

complicado...  Contato vulva com vulva. Eu acho 

complicado, mas eu acho que a forma melhor é ir ao ginecologista 

constantemente.” (Turmalina) 

 

Contra-argumentando para além da higiene e da confiança, uma das 

componentes expressou constrangimento as dificuldades relativas ao uso de 

dispositivos adaptados: 

 

“Eu me previno. É diferente de ser paranoica! Não é só ter 

confiança não, não é só ter higiene; não é só... sem sombra de 

dúvidas. Para você fazer sexo com outra pessoa de forma 

responsável é fundamental que se tenha confiança; fundamental a 

higiene, nem se fala. Higiene é uma coisa pessoal.  Voltar para 

sua higiene (...) dá sentido para tudo o que esta ao seu redor. 

Agora essa coisa de prevenção, é assim que eu costumo fazer...é 

meio tosco isso de falar, é vergonhoso, eu sei, mas uso 

preservativos adaptados. Preservativos adaptados para mulheres. 

Olha só que interessante! (Ágata) 

 

 Mais do que desconhecimento, fica claro o desconforto em assumir o 

seu uso: 

“Preservativos adaptados para mulheres1 Socorro, todo mundo 

me pergunta isso. A mulher que eu sai, quando eu abri a bolsa 

falou: - Pra que tudo isso? Aonde você vai?  Então sabe o que é, 

deixa eu te falar: -  Vem cá, a gente não se conheceu direito, coisa 

e tal... Então como é um preservativo adaptado? Preservativo 
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normal, têm também nas farmácias, sexy shop, [onde] você acha 

bastante. 

 Mulheres que usam o dedinho ficam preocupadas onde vão 

passar o dedo. No meu caso, como eu fico preocupada onde o 

meu dedo vai passar, eu uso dedeira, Eu também morria de rir 

quando eu descobri, (risos), morria de rir dedeiras descartáveis. 

Inclusive eu uso só para aqueles momentos de: 1,2,3 e 4; a de 3 e 

4 eu uso preservativos mesmo.   

O preservativo você pode proteger a região da boca, né? [No] 

sexo oral é muito estranho tudo isso! É como chupar bala com 

papel, literalmente.  

É estranho, mas é mais seguro quando você não conhece a 

pessoa direito, principalmente naquele caso casual. Porque 

mulher tem isso...mulher é impulsiva. Algumas mulheres, não são 

todas. Deixo isso bem frisado que algumas mulheres gostam de 

sexo casual. Algumas estão em busca de sexo na balada GLS, 

para sexo casual e, muitas vezes,  essas mulheres são 

heterossexuais.” (Ágata) 

 

A despeito das dificuldades de aderir ao uso de recursos preventivos, ela 

argumentou sobre a necessidade de fazê-lo no caso da parceira em questão ter 

se relacionado com uma mulher heterossexual “curiosa” - indicando que o perigo 

reside na fato relação com homem. Ágata manifesta, assim, preocupação com 

relação á contaminação por uma DST principalmente no caso do sexo casual, ao 

mesmo tempo que expressa o desconforto no uso dos recursos preventivos.    

 

Algumas disseram que usam camisinha quando utilizam vibrador, por uma 

questão de higiene, se reportando, neste caso, ao papel da penetração como 

condição para a transmissão de DSTs.  

 

No tocante a prevenção foi reiterada a freqüência ao ginecologista e a 

realização de exames periódicos, tendo em vista a manutenção da saúde em 

geral e o controle das DSTs em especial: 
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“Elas [MSM] estão sempre indo ao ginecologista uma vez por ano, 

fazem o papanicolaou, para detectar o HPV e o câncer de útero.” 

(Jade) 

 

“Sim eu acho [que] sou uma delas. Todo ano {passo em 

acompanhamento médico] e nunca tive problema, nenhuma 

dessas doenças que todo mundo fala, quando tem parceiro né. 

Mulher com mulher... nunca tive esses problemas.”  (Ametista) 

 

“Não é porque você sai com mulher ou deixa de fazer alguma 

coisa [na relação sexual, pode se despreocupar]. Eu, 

particularmente, fui portadora do câncer de mama e foi através 

desses exames [ginecológicos que ele] foi constatado. Então eu 

acho que você tem que se cuidar porque tem que se cuidar. Você 

tem que ir regularmente ao ginecologista sim, fazendo [todos os 

exames] que tem para fazer porque a gente acaba descobrindo o 

que poderia acontecer com você, como no meu caso. Mesmo eu 

sendo “caxias”, por ir ao médico uma vez por ano acabei 

constatando isso, [descobrindo a doença].” (Quartzo rosa) 

 

Acentuando que a confiança na parceira não basta para prevenir as DSTs, elas 

valorizam a freqüência ao ginecologista, expressando, por outro lado, as dificuldades 

de assumir a própria lesbianidade e sofrer discriminação da parte dos médicos. Por não 

falarem o que fazem e o que querem saber, acabam não sendo orientadas 

adequadamente, ao mesmo tempo que expõem o despreparo dos profissionais de 

saúde em lidar com as mulheres que se relacionam sexualmente com outras mulheres: 

 

“Eu vou, mas há alguns anos atrás eu tinha vergonha. Puts, eu 

chegava no ginecologista e falava: sou lésbica. Algumas mulheres 

que eu conheço não vão por achar [que] a mulher [que] faz sexo 

com mulher, tem aquela questão da confiança de estar com um 
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único parceiro. Isso não quer dizer [que] ter um único parceiro, 

não possa estar com DST.” (Turmalina) 

 

“... há sim há diferença. Ninguém vai lá e fala [que é] lésbica [pois] 

o tratamento vai ser diferente. Às vezes tenho que mentir que sou 

hetero para poder ser atendida melhor. Se você fala que é lésbica, 

o atendimento é diferente porque já olha com preconceito. No 

olhar a gente já percebe o preconceito. Eu já tive experiência 

assim.” (Ametista) 

 

 

“Existe sim uma diferença, quando você [diz] no tratamento que é 

lésbica. Ás vezes, por mais que o médico, o ginecologista, esteja 

acostumado a tratar mulheres, só mulheres e entre elas as 

lésbicas. Eu já peguei profissional que levou um susto, ficou meio 

assim [sem graça, foi] a posição dele quando eu falei [que] sou 

lésbica. [Falei que] sou homossexual ai ele deu aquela travada... e 

a forma que ele trata é diferente sim, existe sim preconceito, por 

mais que falem que não existe.” (Quartzo rosa) 

 

“Eu também sempre passei no médico particular, nunca passei no 

público... Já tive caso de amiga que disse ser lésbica e o 

ginecologista falou que não precisava fazer papanicolaou.” 

(Turmalina) 

 

Em meio a complexidade das relações sociais que envolve a 

homossexualidade, elas reiteram o preconceito existente em relação à mulher 

bissexual e, também, com relação a mulher dita “curiosa” que, segundo elas, 

experimentam a relação com outra mulher por brincadeira, podendo transmitir agentes 

infecciosos para a lésbica. Tais afirmações, que remetem as diferênças trazem 

implícita a idéia disseminada de que elas fazem sexo por amor o que as protege. Neste 

quesito, elas situam o perigo das relações com  homens como fonte de doenças  para 

as mulheres homossexuais. Nessa linha de argumentação,  elas referem: 
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“Mulher curiosa é a coisa pior do mundo. Por quê? Porque a 

mulher curiosa se aproveita da mulher lésbica, essa que é a 

verdade. Eu também já fui bissexual, já fui bi por um bom tempo, 

eu sei o que estou falando e falo por mim (...). 

 A hetero(...) que provavelmente já foi casada ou teve muitos 

namorados na infância ou se relacionou de modo irresponsável, 

não se preveniu de modo adequado e carrega uma DST.  

Tem gente com aparência saudável, é forte pra caramba. É mais 

forte do que nós todas juntas, mas a pessoa tem uma DST letal. 

Tem um HIV da vida. Não é só ver o paciente em estado terminal 

não, a gente vê às vezes cada tipo que tem HIV e vive uns 20 ou 

30 anos com HIV à base de coquetel de drogas.  

 

A medicina esta muito avançada. Você olha é uma pessoa 

comum, você nunca imaginaria que aquela pessoa tem uma 

doença, nunca. Então é assim uma pessoa que tem DST e não 

sabe, se envolve com uma lésbica ou tem um sexo lésbico; tem 

contato, tem  atrito. Pegou pegou... entendeu.. pegou... Qual é o 

problema da bissexual? Hoje ela tá com você, mas tá olhando pra 

perna grossa ali na esquina... Essa é a verdade.... Essa é a 

verdade!” (Ágata) 

 

Ainda na linha de temores com relação à bissexualidade, as participantes 

do grupo referem: 

 

“Eu fico sempre insegura, com a mulher bissexual. A gente fica 

com um pé atrás com relação à doença por não saber o contato 

que ela teve com o rapaz. Vai saber se o rapaz já andou com 

várias mulheres, saiu com essa que a gente ficou interessada. 

Então [considerando] o risco [que é] pra mim, procuro nem ter 

contato.” (Jade) 
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“O [problema do] bissexualismo no meu entender -  porque eu já 

fui bissexual -  é uma indecisão. Você precisa, no meu entender,  

descobrir o que você quer. Existe, sim,  perigo, até porque se sua 

parceira souber que você já teve um relacionamento com homem, 

ela vai ficar com pé atrás com você. É uma indecisão, porque 

você esta procurando saber qual o lado que você quer.   

Tocando na parte que interessa -  a prevenção de doenças, existe 

uma preocupação muito grande, porque por mais que você 

fale...ela é uma pessoa que tem um porte, uma aparência 

saudável (...) normal boa, você não sabe com quem ela se 

relacionou. No caso aqui seria com um homem, se ela teve 

cuidado se houve sexo oral,  anal, vaginal. Seja o que for, tem 

essa dúvida, e o bissexualismo trás essa insegurança - nesse 

sentido, e nesse caso, a transmissão  é muito maior.” (Ametista) 

 

 Nestas condições, ao endossar o risco de contaminação que ocorreu as 

mulheres que fazem sexo com mulheres, elas acabam por reafirmar que, na 

origem, o risco emerge das relações heterossexuais. 

 

 4.2.3 Grupo Focal – Local C 

 

O local C, situado no centro velho de São Paulo, congrega um público bastante 

variado. Durante o dia o bar é frequentado por pessoas que trabalham na região e 

almoçam no local; a  noite o bar é frequentado, principalmente pelo público LGBT.  

Observa-se neste local a freqüência predominante de mulheres jovens. A 

localização facilita a chegada ao local usando transporte público. No horário próximo ao 

fechamento do metro, pode-se observar o esvaziamento do local. Nesse sentido, é 

possível deduzir freqüência de pessoas de níveis sócio-econômico diferentes. 

O Grupo Focal, neste local foi realizado em 25 de janeiro de 2013 e teve 

duração de 40 minutos. 

 

 Participaram da dinâmica grupal as seguintes frequentadoras: 
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1. Andorinha,  33 anos,  Ensino Médio, solteira;  

2. Patativa, 20 anos, Ensino Fundamental, casada;  

3. Fênix,  31 anos,  Ensino Médio, solteira;  

4. Bem-te-vi, 31 anos, Ensino Médio, casada;  

5. Cacatua, 24 anos, Ensino Médio, solteira;  

6. Arara, 41 anos, Ensino Médio, casada; 

 7. Gaivota, 54 anos, Ensino Médio, casada. 

 

Esta última, atualmente casada com homem, é colega de trabalho de 

Andorinha. Estava no bar  e  foi acolhida no Grupo Focal por atender aos requisitos de 

inclusão, uma vez que declarou ter tido relações homossexuais anteriores. Ela tem um 

casal de filhos homossexuais e ficou interessada em participar da conversa por conta a 

sua história pregressa  e de sua filha que é lésbica assumida.  

 

Inquiridas sobre a preocupação acerca das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, a conversa se dirigiu para a preocupação relacionada ao atendimento 

dos profissionais de saúde para esse público. Elas expressam o descaso no tratamento 

dado a mulher homossexual, como se suas necessidades de saúde não fossem 

importantes, ao mesmo tempo que expunham  o medo de sofrerem discriminação. 

 

“Muita preocupação. Eu sou da área da saúde e vejo muitas 

coisas (...) discriminação [feita] pelos próprios funcionários [com] 

alguém que chega lá para fazer alguma coisa ou algum tipo de 

exame. A maioria das pessoas pensa que com mulher não pega 

doença(...), mas é exatamente igual ao homem e uma mulher tem 

que se prevenir de qualquer jeito. Tem que [praticar] uma 

prevenção mais rígida porque isso ocorre diariamente. O 

Tratamento dado à pessoa homossexual muda no local, na 

recepção, no tom [de voz] da recepcionista.” (Arara) 

 

“Sim [eles] tratam diferente: não aceitam ou não gostam. Quando 
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você chega à recepção vê que a pessoa já muda o tom, se chega 

outra pessoa junto já fala sobre exame... [o tratamento] muda sim 

no local mesmo.” (Patativa) 

 

Intervindo nesses encaminhamentos, a mediadora lançou ao grupo se 

existiriam outros fatores relacionados a prevenção da transmissão das DSTs além do 

tratamento médico, ou seja, como as mulheres que fazem sexo com mulheres lidam 

com a questão do cuidado de si. Ressalta-se entre as respostas a ausência de 

preocupação com as DSTs associada ao fato de se restringir a relação entre mulheres: 

 

Ah! Eu não vou pegar nada, não vou pegar doença com mulher. É 

esse o pensamento da grande maioria [porque] não engravida!” 

(Cacatua) 

 

“No caso [da relação entre]  mulher com homem   tem a 

preocupação de usar camisinha na hora, [pois] a preocupação é 

só [não] engravidar, mais do que pegar doença. Já a mulher com 

mulher não pensa [nisso]!” ( Andorinha)  

 

Persistindo na questão do atendimento, Gaivota refere que o isolamento 

das homossexuais constitui o outro lado da discriminação: 

 

“Às vezes você é até amiga da pessoa, {mas} a pessoa se isola, 

por medo. Por mais que você tenha amizade, por mais que você 

queira estar junto, elas mesmas se isolam  e, então, às vezes, 

você tem que tomar iniciativa - olha fulano é assim, você é minha 

amiga, não importa o que os outros pensem de você, entendeu? 

Eu quero sua amizade do jeito que você é.. entende? Eu digo isso 

ate pelo meu filho. Ele se recolhe(...) [e] você acaba se sentindo 

culpada.  Agora[com] minha filha é legal falar [pois] eu sei como 

tratar e, com o meu filho eu já não sei como chegar, [pois] ele não 

me dá essa liberdade.” (Gaivota) 
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Considerando que Gaivota tem dois filhos homossexuais, foi perguntado a ela 

com quem se preocupava frente a questão das Doenças sexualmente Transmissíveis. 

A participante destaca em sua fala a preocupação, em particular, com a 

homossexualidade feminina: 

 

“Eu acabo me preocupando mais com ela porque ele já sabe tudo 

(...). Ele já sabe que o homem tem que usar camisinha. Ele [usa] e 

ela  não. (...) Ela [quando tem] qualquer dorzinha, me preocupo, 

levo [ao médico]. Corro com ela!” (Gaivota) 

 

No esforço de retomar a questão colocada para o grupo, foi indagado se 

elas acreditavam que uma mulher poderia pegar uma DST de outra mulher e, 

novamente, a fala reforça que o perigo de contaminação está na relação com 

homem: 

 

“A que tinha passou para outra. Essa que tinha primeiro pegou de 

um homem ou não?” (Patativa) 

 

Nesta linha de argumentação, outra participante referiu que as DSTs são 

transmitidas independente da relação  ser com homem ou mulher, destacando a 

necessidade de localizar com quem esta lidando, se existe ou não controle médico: 

 

 “Ah! Independente sé é mulher com mulher, mulher com homem, 

homem com homem, tem que ter uma preocupação sim. Precisa 

ver com quem você esta saindo. Você pode estar saindo com 

mulher, mas essa mulher já saiu com homem.  

A primeira preocupação é saber com quem você esta saindo, em 

vez de se preocupar em pegar um monte! Se sai pegando todo 

mundo, você vai pegar alguma coisa. E a preocupação?  Estou 

saindo com quem? A pessoa tá saindo com quem?” Uma coisa  

que eu já perguntei muito: - Você já fez algum exame? A pessoa 

diz não e eu pergunto: - Por quê? Ela diz tenho medo de dar 

alguma coisa. [Isto] é uma coisa que [acontece] bastante. Medo 



110 

 

 

 

de fazer algum exame e dar alguma coisa.” (Andorinha) 

 

A propósito desta nova colocação,  Bem-te-vi destaca: 

 

“Mas eu sempre vou ao médico. Todo ano vou ao ginecologista, 

fico preocupada, mas às vezes não tem nada a ver com minha 

relação, é outra coisa, sei lá... Vou ao meu médico (...).  

As vezes não é nada e você pode se tratar sozinha, [mas se 

alguém] me passar [uma doença] e ai eu passo, repasso [na 

consulta médica até] que eu veja que já esta tudo bem. (Bem-te-

vi) 

 

Ir ao médico, segundo esta participante, todo mundo vai, no sentido de 

cuidar da própria saúde; isso, porém, não isenta a possibilidade de contaminação  

A conversa seguiu em torno da questão da transmissão nas relações de 

MSM, questionada no meio heterossexual, o que permitiu a participante exprimir o 

próprio desconhecimento a respeito do assunto: 

 

“A gente acaba falando de tudo um pouco. As meninas hetero 

questionam como mulher com mulher pega doença (...) As meninas 

héteros questionam isso do nosso meio e, eu fico sem resposta.” (Bem-

te-vi) 

 

 Num desabafo, Gaivota se reporta a falácia de que o problema da 

contaminação só existe nas relações com homem: 

 

“A menina já falou [que] aqui ninguém esta preocupado com nada!”. 

Existe muito, nesse meio, que só quem é doente é o sexo masculino, 

[como] se no nosso meio não existisse. O foco da doença está nos 

meninos.” (Gaivota) 

 

 Na linha da centralidade do homem no tocante às práticas preventivas, 
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condizentes com os padrões reprodutivos convencionais, destaca-se, ao lado da 

funcionalidade do uso da camisinha, a valorização da contracepção em detrimento da 

preocupação com a prevenção das DSTs: 

 

“Na nossa cultura homem pode fazer isso, mulher não pode. Já vem na 

cabeça, já vem desde criança, homem tem que usar camisinha para 

não pegar doença, [mas], a primeira coisa é para não engravidar, 

depois [em segundo plano] alguma doença.” (Bem-te-vi) 

 

“O pai e a mãe educam o filho para não engravidar. Não estão 

preocupados com nenhuma doença. Eu também já trabalhei em 

hospital [e sei que] eles vão buscar isso. A mãe vai pegar 

[camisinha e diz que vai]  pegar isso para filho porque não quer 

que ele engravide ninguém.  Eles vão pegar a camisinha no posto 

de saúde para não engravidar!” (Gaivota) 

 

Compartilhando das mesmas preocupações é acentuado o fato de que existem 

MSM que não se relacionam, exclusivamente, com mulheres: 

“Não são todas as mulheres que se relacionam só com mulheres. 

Eu mesma sempre me relacionei com homem e [essa] é minha 

primeira vez com mulher. Há pouco  tempo,  o homem com quem 

eu saia, saia com outras pessoas também (...). De repente eu 

peguei [alguma doença] de homem e, posso passar para alguma 

mulher”. (Arara) 

 

Nesse momento a mediadora indaga para o grupo em quais situações a lésbica 

corre mais risco. Uma das participantes refere a propósito: 

 

“Eu acho que [pela] saliva é muito importante [pois, através dela] 

pode-se pegar uma tuberculose(...). O sexo oral é uma porta 

aberta.” (Gaivota) 

 

Na sequencia da conversa a mediadora indagou ao grupo se era possível 
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praticar  alguma forma de prevenção no sexo oral.  Reproduzindo o tabu a respeito do 

uso de preservativos elas argumentam sobre a interferência que estes dispositivos 

exercem na relação: 

 

“Elas acham que com barreira não vão sentir prazer.  Elas falam: - 

Eu não vou sentir prazer...” (Bem-te-vi) 

 

“Eu acho que ela não vai sentir prazer, eu acho que não vai querer 

não. Eu acho que não vai querer usar. A mulher não vai sentir 

nada. Não vai querer usar nada.” (Andorinha) 

 

A negação relativa ao uso de preservativos se soma ao desconhecimento 

desse segmento frente à possibilidade da contaminação por uma DST, em geral, e o 

HPV em particular. Esse desconhecimento se expressa na fala de Arara: 

 

“Vou ser bem sincera, sou leiga. Com a idade que eu tenho eu 

poderia me informar mais  na internet, livros, mas, nesse “mundo” 

sexual, a maioria é leiga.  Tem internet, tem livros para a gente se 

informar. Em algum lugar você acha explicação sobre isso, mas, 

eu nunca me preocupei... Ah! eu posso pensar -  Sou casada. Não 

vou pegar doença alguma.  Sinceramente, 99% não passam pela 

cabeça de usar isso não.” (Bem-te-vi) 

 

Encerrando o movimento da dinâmica grupal que tem início no questionamento 

sobre a transmissão de doenças entre MSM, Arara se convence – ao lado da afirmação 

da transmissão – da necessidade de praticar o uso de “preservativos” como medida de 

proteção: 

 

“Hoje eu fiquei sabendo que mulher com mulher corre o  risco sim, 

que precisa se prevenir.” (Arara) 
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4.2.4 Concepções, alinhamento e vulnerabilidade 

As dinâmicas grupais, distintas quanto aos encaminhamentos das respectivas 

discussões, apresentaram concepções  semelhantes quanto à consideração das DSTs 

entre MSM. 

Em primeira instância, emerge a ideia  de que o risco de contágio não chega a 

constituir um problema na medida em que , mulheres que se relacionam sexualmente 

com mulheres , “não pegam” doenças. Esse argumento se fundamenta na ideia de que 

a transmissão se associa a presença do homem na cadeia das  de relações sexuais, 

referenciadas  aos espaços convencionais da reprodução. Tais informações condizem 

com os achados de Schor (2000) e Facchini  (2004). 

A crença na proteção relativa às relações estáveis e ao amor romântico minimiza 

a percepção do risco para as mulheres de forma geral (Silva, 2009). Nestas condições 

se materializa a remissão ao sexo limpo entre as lésbicas. 

Neste universo  de apreensão da realidade, a higiene e as relações estáveis, ao 

lado do acompanhamento médico  (no contexto dos avanços da medicina),  constituem 

garantia de proteção contra as DSTs. 

Destacado o requisito da penetração como condição para a transmissão das 

DSTs, tais concepções se aplicam a priorização da AIDs e seu modelo de transmissão, 

em detrimento das demais doenças sexualmente transmissíveis. 

Considerando, entretanto,  que estas garantias não se aplicam indistintamente a 

todas as lésbicas, as ideias precedentes foram contestadas, de uma forma ou de outra, 

no decorrer das dinâmicas grupais. Emerge, nestas circunstâncias, a consideração de 

que as mulheres, como os homens, correm o risco de adquirir DSTs. 

Um dos argumentos a favor deste posicionamento é o de que nem sempre as 

parceiras se relacionam exclusivamente com mulheres. Sexo casual e a bissexualidade 

configuram situações (consensuais) de risco entre participantes dos grupos focais. 

Reitera-se, nestas condições, que a fonte de promiscuidade e do perigo de 

contaminação reside no homem, ao mesmo tempo em que são reforçadas as relações 
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circunscritas ao próprio gueto. De acordo com Facchini (2008) o gueto é uma especo 

de auto segregação. 

Numa terceira vertente, foi assumido, ainda que pontualmente, o 

desconhecimento sobre a possibilidade da ocorrência de transmissão de doenças nas 

relações homossexuais femininas – ratificando com isto o amplo nível de 

vulnerabilidade as quais estão expostas as MSM. 

Diante da introjeção da possibilidade de transmissão de DSTs entre MSM – 

colocam-se duas ordens de consideração, as quais guardam relação com a dimensão 

programática, na perspectiva da vulnerabilidade... Uma delas se relaciona com a 

ausência de uso de preservativos e, a outra, na linha da utilização dos recursos 

médicos-assistenciais. 

Se a resistência ao uso de preservativos é generalizada entre homens e 

mulheres, o fato é que a camisinha se constitui num dispositivo condizente com a 

anatomia masculina, o que favorece ao desenvolvimento do compromisso com a prática 

do sexo seguro. O mesmo não acontece com os dispositivos disponíveis para as 

práticas relativas á homossexualidade feminina e isto tem implicações sobre as 

dificuldades do uso e manuseio dos mesmos. Assumir a necessidade de seu uso, 

levando em conta as especificidades das práticas sexuais entre elas, envolve um 

esforço e conhecimento dos dispositivos preventivos disponíveis, assim como o 

reconhecimento da viabilidade de transmissão entre MSM, sendo acentuada, a 

propósito,  a referência à falta de informação a respeito. 

Diante das limitações relativas às práticas preventivas entre as MSM, assume 

relevância a frequência às consultas ginecológicas periódicas. Tais procedimentos  

aplicam-se, particularmente, ao controle das infecções pelo HPV. A propósito, as 

participantes acentuaram o despreparo dos profissionais da área da saúde e do 

médico, em particular, no trato de questões relacionadas a homossexualidade feminina, 

assim como do isolamento das lésbicas, como contraface do preconceito vigente. 

Configura-se, neste circuito a via de mão dupla que configura o preconceito, conforme 

dizeres de Crochík (1996). 
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O reconhecimento da homossexualidade feminina, juntamente com a 

disponibilização de informações sobre o HPV, seja no âmbito assistencial, seja no 

âmbito da mídia, constitui questões atinentes à consideração da interação das 

dimensões subjetivas, sociais e programáticas sob a ótica da vulnerabilidade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

● A primeira relação sexual que ocorreu, basicamente, entre 15 e 18 anos de 

idade, envolveu relações hetero e homossexuais. Poucas usaram medidas de proteção 

nesta ocasião e, quando isto ocorreu, o uso de dispositivos de proteção se 

circunscreveu às relações heterossexuais – deixando implícito, desde o início, que as 

relações homossexuais femininas não carecem de proteção. Sendo desnecessária a 

preocupação com a contracepção, as resistências ao uso de recursos de proteção se 

associaram a presunção da interferência no “tesão”. Num quadro de práticas sexuais 

variadas,  sexo oral e a penetração com dedos, entre outras práticas, diante da 

ausência de proteção específica,  expõem as MSM a transmissão de DST/HPV. 

Na última relação sexual elas tampouco recorreram aos dispositivos de proteção. 

Reproduzindo os mesmos argumentos anteriores, as medidas adotadas foram 

justificadas em nome das condutas de higiene, confiança na parceira e no controle 

médico (em que pese os relatos de problemas relacionados ao acolhimento). Ao lado 

de um segmento que explicita o desconhecimento relativo a prevenção da transmissão 
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de DSTs entre MSM, o uso de recursos adaptados foi eventual, ressaltando-se as 

dificuldades de manuseio.  

Tangenciando as práticas de prevenção, em se tratando das condições de 

vulnerabilidade das MSM no âmbito social, ressalta- se a associação, estatisticamente 

significante, com a idade e a escolaridade. Se as jovens, mais expostas às relações 

sexuais ocasionais, parecem estar sensibilizadas à adoção de medidas de proteção, os 

níveis mais altos de escolarização sinalizam, igualmente, para a constituição de 

condições de proteção.  

● Mesmo admitindo o fato das MSM correrem risco de contaminação pelas 

DSTs, elas desconsideram a existência de risco pessoal de se infectarem, o perigo só é 

admitido na esfera das relações envolvendo homens. 

A propósito, reiterando as colocações anteriores, elas referem que os riscos de 

contaminação são menores nas relações homossexuais femininas do que nas 

masculinas. Considerada, particularmente, a noção de “sexo interno x sexo externo”, 

em meio a outras concepções, elas situam a penetração fálica como condição 

fundamental de risco. Entre aquelas que reconheceram a igualdade de risco em relação 

a  homossexualidade masculina e feminina, a diferença residiria nas dificuldades 

relativas a disponibilidade/manuseio dos “preservativos”  femininos – muito mais fácil 

nas relações com homens. 

●  As participantes da investigação reconheceram a existência do HPV. 

Entretanto, o conhecimento a respeito da transmissão e prevenção da infecção 

apresentam limitações, sendo explicitada a carência de informações a respeito. Elas 

não reconhecem, em muitos casos, as doenças que a infecção acarreta, assim como 

atribuem maior importância a ocorrência da infecção entre as mulheres. 

Complementando este quadro, parte significativa delas considera não correr risco de 

contaminação e desenvolvimento de infecções, acrescentando-se o fato de que elas 

consideram a possibilidade da cura (por oposição à AIDS).         
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È interessante notar, a propósito, que a infecção esteve presente na  amostra 

investigada. A prevalência autorreferida foi de 6,8% no conjunto amostral, tendo 

chegado a 14,7% no espaço frequentado pelas mais jovens.             

● De acordo com os dados disponibilizados, as MSM secundarizam o risco de 

transmissão do HPV/DSTs. Tal disposição se constrói na contraface da concepção de 

que o risco de infecção se associa às relações sexuais com os homens e, de forma 

correlata, ao exercício da bissexualidade. Ao lado do desconhecimento relativo ás 

possibilidades de prevenção da transmissão entre as MSM, a complementaridade 

dessas oposições estruturam espaços de vulnerabilidade ao qual se expõe a 

homossexualidade feminina. 

Diante deste quadro é reforçada a circunscrição das MSM ao gueto, como 

recurso de defesa, colocando-se, a propósito, a indagação sobre os reais espaços de 

reversão do preconceito, atravessados pela reiteração das  hierarquias de gênero – que 

alimentam as condições de incorporação da homossexualidade feminina no plano 

diversificado da subjetividade. 

● A propósito da disponibilização de informações relativas ao HPV/DSTS, no 

âmbito programático, foi destacada a relevância da TV e da Igreja, seguida da 

Assistência Médica como canais privilegiados de divulgação.  

Disponibilizar informações dando conta da especificidade da transmissão da 

infecção pelo HPV e da gravidade das doenças dela decorrentes, seja pelos veículo de 

comunicação de massa, seja pelos profissionais (devidamente preparados) que 

assistem as MSM, implica atender a uma demanda explícita e necessária. Tal 

movimento pressupõe considerar, na interface dos plano programático,  as 

especificidades do universo sócio- cultural do grupo, subjacente ao dimensionamento 

dos riscos pessoais de transmissão-contaminação pelo HPV - com vistas a construção 

de um ambiente favorável à prática do sexo seguro entre as MSM. 
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7. ANEXOS  

 

Quadro 1 – Adoção de práticas preventivas nas primeira e última relação sexual segundo idade e 

escolaridade – SP, 2º semestre de 2012. 

Relação sexual         Total          Sim  

Idade/escolaridade N % n % chi2  p 

 

Primeira relação 

Idade em anos       

 Até 40 anos 121 100,0 45 37,2 6,99 0,95 

 Acima de 40 28 100,0 05 17,8   

       

Escolaridade       
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 Ensino Básico 39 100,0 09 23,1       10,39 0,91 

Ensino Superior 110 100,0 41 27,1   

       

Última Relação 

Idade em anos 

 Até 40 anos 121 100,0 10 8,3 18,8 0,22 

Acima de 40 28 100,0 07 25,0   

       

Escolaridade       

 Ensino Básico 39 100,0 4 10,3 45,9 0,0 

 Ensino Superior 110 100,0 13 11,8   

 

 

 

Quadro 2 – Percepção do risco de contágio de DST entre MSM segundo idade e escolaridade– SP, 

2º semestre de 2012. 

          Total         Sim  

Risco N % N % chi2  p 

 

Risco DST em geral  

Idade em anos       

Até 40 anos 121 100,0 106 87,6 27,2 0,03 

Acima de 40 28 100,0 22 78,6   

       

Escolaridade       

Ensino Básico 39 100,0 33 84,6 46,0 0,0 
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Ensino Superior 110 100,0 95 86,4   

Risco pessoal 

Idade em anos       

Até 40 anos 121 100,0 59 48,8 25,3 0,19 

Acima de 40 28 100,0 06 21,4   

       

Escolaridade       

Ensino Básico 39 100,0 16 41,0 14,3 0,93 

Ensino Superior 110 100,0 49 44,5   

 

 

Quadro 3 – Risco pessoal de acordo com a idade e escolaridade– SP, 2º semestre de 2012. 

          Total        Sim  

HPV n % N % chi2  p 

 

Risco Pessoal  

 

Idade em anos       

Até 40 anos 121 100,0 63 52,1 12,7 0,89 

Acima de 40 28 100,0 14 50,0   

       

Escolaridade       

Ensino Básico 39 100,0 23 58,9 19,3 0,74 

Ensino Superior 110 100,0 54 49,1   
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Entrevistada:____________________________________________ 

(Nome ou apelido) 

Contato: ______________  ________________________________ 

                           (Telefone)                                                   (e-mail) 

 

 

Primeira parte – Perfil Sócio demográfico 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 

 

1. Qual sua idade? 
 

____ ____ anos (completos) 

 
 
 

 
 

____ _____ 
 

_____ 

 

2.  Onde você nasceu? 

        Município:_____________________ 

         Estado:______________ 

         Pais: __________ 

 

___ ___ ___ 

____ _____ 
 

____ _____ 
 

 

3. Até que série você estudou ou está estudando 
atualmente? 

 
         Série: ______ 

 
         Curso:________________________ 

 

 
____ _____ 

 
_____ 

_____ 

 

1. 18 a 24 anos 
2. 25 a 30 anos 
3. 31 a 35 anos 
4. 36 a 40 anos 
5. 41 a 45 anos 

6. 46 anos em diante 

 

1. Ensino fundamental 
2. Ensino médio 
3. Ensino superior 

4. Pós-graduação 
 

 

1. São Paulo (capital) 
2. Grande São Paulo 
3. Baixada Santista 
4. Outro Estado 

5. Outro pais  
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4. Você trabalha atualmente? 
 

1. Sim____    2.  Não ____ 
 

      Em caso positivo 
 
      Qual sua ocupação?  

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     Aonde trabalha? 

     _________________________________________________________ 

 

 

_____ 

 

 

____ ____ ____ 

_____ ______ 

 

 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 

 

5. Você se sustenta sozinha? 

1. Sim _____    2. Não _____ 

         Em caso negativo 

         Com quem você conta para seu sustento? 

1.   Pai, mãe, irmãos                          ____ 
2.   Companheira ou companheiro     ____ 
2. Filhos                                           ____ 
4.   Outras pessoas                            ____ 

                          Explicite: _______________________________________ 

 

_____ 

 

 

_____ 

 

 

6. Onde você mora atualmente? 

        Município:_____________________ 

         Estado:______________ 

         Pais: __________ 

 

___ ___ ___ 

____ _____ 

____ _____ 

 

7. Você mora sozinha? 

1. Sim ____    2. Não ____ 

 

 

_____ 

 

1. São Paulo (capital) 
2. Grande São Paulo 
3. Baixada Santista 
4. Outro Estado 

5. Outro pais  
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Em caso negativo 

Assinale com quem você mora:         1. Sim    2.  Não 

1. Pais, irmãos                            ____      ____ 

2. Filhos                                      ____      ____ 

3. Companheira                           ____      ____ 

4. Companheiro                           ____      ____ 

5. Outras pessoas. Explicite:       ____      ____ 

_____________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

1. _____ 

2. _____ 

3. _____ 

4. _____ 

5. _____ 

 

 

 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 

 

8. Você tem filhos (as)? 

1. Sim ____    2.   Não ____ 

 

Em caso positivo 

Estes/as filhos/as são:                                           Sim    Não 

1. Seus, de outro/s relacionamentos                      ____    ____ 

2. De sua companheira                                          ____    ____ 

3. Seus e da sua companheira                               ____    ____ 

Explicite: 
_______________________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________ 

 

_____ 

 

 

 

_____  

 

 

 

   _____ 
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9. Você deseja constituir família? 

1. Sim 

2. Não 

3. Já tenho família constituída 

      Em caso positivo 

      Você tem ou deseja constituir família com: 

1. Um homem 

2. Uma mulher 

3. Um homem ou uma mulher 

 

 

       _____ 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 

 

 

10. Qual sua orientação sexual? 

1. Homossexual ____   2.  Heterossexual____       3. Bissexual ____                                                                   

4. Outra. Explicite _________________________________________ 

 

       _____ 

11. As pessoas de sua convivência sabem sobre sua 
preferência sexual? 

1. Sim ____    2. Não ____     3. Em termos ____ 

  Explicite sua resposta: 

_____________________________________________________

_____________________________________________
____________________________________________ 

 

_____  

 

 

_____ 
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12. Você conhece ou participa de algum grupo ou associação 
de mulheres lésbicas e bissexuais? 

1. Sim ____    2.  Não ____ 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda parte – Comportamento sexual 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 

 

13. Que idade você tinha quando aconteceu sua primeira 
relação sexual? 

Idade: ___ ___  

    (anos completos) 

 

 

 

____ ____ 

_____ 

14.  Seu parceiro/a na ocasião foi homem ou mulher? 

_________________ 

 

 

_____ 

 

15. Se a sua primeira relação sexual foi com homem, quando 
aconteceu a primeira relação homossexual? 

 

____ ____ 

1. Menos de 14 anos 
2. Entre 15 e 18 anos  
3. Entre 19 e 25 anos 
4. Mais de 25 anos 
5. Mais de 30 anos 
6. Ainda não aconteceu 
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Idade: ___ ___  

    (anos completos) 

_____ 

 

16. Você usou algum método contraceptivo na época? 

1. Sim ____    2. Não____ 

 

Em caso positivo  

Explicite os motivos de sua/s escolha/s: 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

Em caso Negativo 

Explicite qual/quais métodos utilizou e os motivos: 
_____________________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

_____ 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

_____ 

 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 

 

17. Atualmente, você se relaciona sexualmente com alguém? 

1. Sim ____    2. Não ____ 

 

Em caso positivo: 

Você se relaciona com: 

1. Só  com mulheres           ____ 

2. Homens e mulheres        ____ 

 

_____ 

 

 

_____ 
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18. Você tem parceiro/a fixo/a? 

1. Sim ____    2. Não ____ 

Especifique: 
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 

_____ 

 

_____ 

19. Com que freqüência você tem relações sexuais? 

1. Diária...................................____ 

2. Semanal..............................____ 

3. Quinzenal............................____ 

4. Mensal.................................____ 

5.  De vez em quando...............____ 

 

 

_____ 

 

20. Você acha que corre o risco de pegar alguma Doença 
Sexualmente Transmissível? 

1. Sim _____     2. Não _____ 

Explique os motivos: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

_____ 

 

 

_____ 

 

 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 
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21. Na última relação você praticou: 

                                                                                                                      

Sim     Não 

1. Sexo oral?.................................................... ..____     ____ 

2. Sexo anal?................................................... ..____     ____ 

3. Tribadismo (contato entre os sexos)?......... . .____     ____                                           

4. Penetração com os dedos?........................ ...____     ____ 

5. Penetração com vibrador?......................... ...____     ____             

 

 
 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

22. Você usou algum método para a prevenção de uma 
Doença Sexualmente Transmissível? 

1. Sim _____     2. Não _____ 

Explicite os métodos utilizados e os motivos: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

_____ 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira parte - DSTs: conhecimento e percepção de risco em relação as DSTs 

Perguntas  Codificação 
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(uso de escritório) 

 

23. Você sabe o que é uma doença sexualmente transmissível 
(DSTs)? 

1. Sim ____    2. Não ____ 

 

      Em caso positivo 

Cite o nome de até cinco DSTs e atribua valores, onde 0 - Sem 
importância, 1 – Pouco importante, 2 - Importância média, 3 - 
Importância alta e 4 Importância muito alta, no seu entender: 

 

                Nome   da doença                              Importância 

1.__________________________         0___1___2___3___4___ 

2.___________________________       0___1___2___3___4___ 

3.___________________________       0___1___2___3___4___ 

4.___________________________       0___1___2___3___4___    

5.___________________________       0___1___2___3___4___ 

 

         _____ 

 

 

 

 

 

1. _____ 

2. _____ 

3. _____ 

4. _____ 

5. _____ 

 

24. Na sua opinião as doenças citadas são transmitidas nas 
relações sexuais só com homens, só mulheres, ou ambos? 

 

                Nome   da doença                               Homem   Mulher  Ambos 

1.___________________________      ____    ____    ____ 

2.___________________________      ____    ____    ____ 

3.___________________________      ____    ____    ____ 

4.___________________________      ____    ____    ____ 

5.___________________________      ____    ____    ____ 

 

 

 

 

1. ____ 

2. ____ 

3. ____ 

4. ____ 

5. ____ 

 

 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 
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25. Você acha que mulheres que fazem sexo com mulheres 
podem pegar Doenças Sexualmente Transmissíveis?  

1. Sim ____    2. Não ____ 

Em caso positivo 

Cite três doenças 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. ________________________________________ 

 

   Justifique suas respostas: 

_______________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 

_____ 

 

 

 

_____ 

 

 

 

_____ 

 

26. Você acha que é diferente o risco de transmissão de 
doenças nas relações homossexuais masculinas e 
femininas? 

 1. Sim ____    2. Não ____ 

   Justifique sua resposta: 

_______________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 

_____ 

 

 

_____ 

 

 

 

 
 

Quarta parte –  HPV 
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Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 

 

27. Você já ouviu falar sobre o HPV? 

1. Sim ____    2.   Não ____ 

Em caso positivo 

Explicite como ficou sabendo: 

_______________________________________________
______________________________________________ 

 

  _____ 

 

 

_____ 

  

28. Você acha que a infecção pelo HPV está relacionado a 
ocorrência de alguma doença? 

1. Sim ___   2.   Não ____ 

Escreva quais: 
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 

_____ 

 

  

29. Na sua opinião a infecção causada pelo HIV é semelhante 
a infecção causada pelo HPV? 

 

1. Sim ___   2.   Não ____ 

       Explicite 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 

 

Vá à pergunta 36 
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30. O HPV pode ser transmitido: 

1. Na relação sexual com homem...............____ 

2. Na relação sexual com mulher...............____ 

3. Em qualquer tipo de relação sexual.......____ 

4. De outra forma.......................................____ 

 

Explicite: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

_____ 

 

 

 

_____ 

31. Você acha que é possível prevenir a transmissão do HPV? 

1. Sim ___   2.   Não ____ 

       Em caso positivo 

 Explicite como: 
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 

_____ 

 

 

_____ 

32. Você acha que corre o risco de ser contaminada pelo 
HPV? 

1. Sim ____    2.   Não ____ 

 

Justifique sua resposta 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 

 

_____ 

 

_____ 

33. Em quais lugares do corpo o HPV pode se desenvolver? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

_____ 

_____ 

 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 
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34.  As infecções causadas pelo HPV são mais perigosas 

para: 

1. Homem ____ 

2. Mulher  ____ 

3. Ambos  ____ 

 

 

_____ 

35. Uma vez instalada a infecção, é possível interromper a 

evolução da doença causada pelo HPV? 

1. Sim ____    2.   Não ____  

Explicite: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________ 

 

_____ 

 

_____ 

 

36. Você já passou em consulta ginecológica? 
 

1. Sim ____      2.  Não ____  
 

Explicite: 
________________________________________________

____________________________________________
____________________________________________ 

 

_____ 

 

_____ 

37. Com que freqüência  vai ao ginecologista? 

1. Regularmente          ____ 

2. Esporadicamente     ____ 

Explicite: 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 

_____ 

 

_____ 

 

 

 

 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 

 

38. Quando foi sua última consulta ao ginecologista?  

Vá à pergunta 43 

1. Menos de um ano 
2. Entre um e três anos 
3. Há três anos ou mais 
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          __________________________________  

 

_____ 

39.  Qual foi o motivo da consulta? 

1. Rotina                         ____ 

2. Problemas de saúde   ____ 

3. Outro                           ____ 

Explicite: _________________________________________ 

 

 

_____ 

40. Você conversou com o/a médico/o sobre sua preferência 
sexual? 

1.  Sim ____     2. Não ____  

     Justifique sua resposta (sim e não): 
______________________________________________
_____________________________________________ 

 

_____ 

 

_____ 

41. Você foi orientada a respeito de problemas ligados a 
práticas sexuais entre mulheres durante a consulta? 

1. Sim ____     2.  Não ____ 

 

_____ 

42.  As dúvidas que você tinha a propósito foram 
esclarecidas na consulta? 

1. Sim ____     2.  Não ____ 

Explicite: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

_____ 

 

43. Você já fez os exames de papanicolaou e ou 
colposcopia? 

1. Sim ____    2.  Não ____ 

 

        ______ 

 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 

 

44. Você já foi infectada pelo HPV?  
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1. Sim ____    2   .Não ____  
 

 

 Em caso positivo 

          A contaminação se deu na relação sexual com: 

1. Homem ____   2.  Mulher ____     3.  Não sabe 
____ 

_____ 

 

_____ 

45.  Como você descobriu a infecção?  

__________________________________________________
_______________________________________________
___________________________________ 

 

_____ 

46. Como foi o tratamento?     

__________________________________________________
_______________________________________________
___________________________________ 

 

_____ 

47. Você já ouviu falar na vacina do HPV? 

1. Sim ____    2.   Não ____  

 

_____ 

48.  Qual ou quais pessoas você acha que deveria tomar a 
vacina do HPV? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 

 

_____ 

49. Você já tomou a vacina para prevenção do HPV? 

1. Sim ____      2.  Não ____      3. Não sabe ____ 

Em caso negativo 

Você gostaria de tomar a vacina do HPV? 

2. Sim ____    2.  Não ____ 

 

_____ 

 

 

         _____ 

 

Perguntas  Codificação 
(uso de escritório) 

 

Vá  à pergunta 49 

Vá à pergunta 49 
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50. Assinale os lugares onde você obteve informações sobre 
HPV: 

                                                                                                      Sim    Não 

1. Com os  pais .......................................................___    ___ 

2. Na escola.............................................................___    ___ 

3. Com amigos.........................................................___    ___ 

4. Na igreja.............................................................. ___    ___ 

5. Em postos de saúde/ hospitais............................___    ___ 

6. Em ONG..............................................................___    ___ 

7. TV .......................................................................___   ___ 

8. Outros lugares. Especifique: ___________........___    ___ 

_________________________________________________ 

 

 

1. ____  

2. ____   

3. ____   

4. ____   

5. ____   

6. ____ 

7. ____ 

51. Nesses lugares você foi informada sobre a transmissão de 
doenças entre mulheres que fazem sexo com mulheres? 

1. Sim ____    2. Não ____ 

     Em caso positivo 

     Explicite: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 

____ 

 

 

 

____ 

52. Você gostaria de obter informações específicas sobre a 
transmissão de doenças entre mulheres que fazem sexo 
com mulheres? 

1. Sim ____    2. Não ____ 

Justifique sua resposta: 

________________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 

 

____ 

 

 

Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

Instituição: Universidade Federal de São Paulo – Departamento de Saúde Coletiva 
(Epidemiologia) 
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Projeto de pesquisa: Vulnerabilidade ao DST/HPV entre mulheres que fazem sexo 
com mulheres 

Pesquisadora: Gisele Maria Borges 

Você está convidada a participar de uma pesquisa cientifica que tem como 
objetivo apreender a noção do risco para o DST/ HPV nas relações sexuais entre 
mulheres, bem como identificar práticas preventivas, com o propósito de subsidiar 
programas educacionais e colaborar para a visibilidade desse segmento, ampliando a 
acessibilidade à Serviços de Saúde..  

Sua participação é voluntária. Você responderá o questionário 
(autorreferenciado) que está sendo entregue e se desejar, poderá se inscrever para 
participar de um dos três grupos focais. Em qualquer momento você poderá desistir de 
participar da pesquisa sem qualquer prejuízo ou constrangimento.  

As perguntas são de foro íntimo e você não será constrangida ou intimidada de 
nenhuma forma. Todas as informações obtidas pelas gravações das conversas e pelos 
questionários são confidenciais e serão usados apenas para cumprir os objetivos do 
estudo. 

Não será pago nada em função de sua participação nem será dado qualquer 
ajuda de custo, do mesmo modo que participar da pesquisa não acarretará em nenhum 
custo ou despesa para a participante. 

Você poderá entrar em contato conosco para esclarecimento de eventuais 
dúvidas, bem como se informar acerca dos resultados da pesquisa, através do celular 
da pesquisadora responsável, Gisele Maria Borges (11) 997671852 ou do e-mail 
gisele_777@hotmail.com; no departamento de Saúde Coletiva, rua Borges Lagoa nº 
1341 e telefone (11) 5576-4876 ou no CEP (Comitê de Ética e Pesquisa),  rua Botucatu, 
572 - 1º andar conj 14: tel 55 (11) 5571-1062. 

 

Eu, _______________________________________________________, portadora  do  

RG nº _________________________ declaro ter sido informada de forma adequada 
sobre o presente projeto de pesquisa descrito acima e concordo em participar como 
voluntária. 

______________________________________ 

Data__/__/__                                  Assinatura 

mailto:gisele_777@hotmail.com

