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Os programas de saúde
da mulher estão cons-

tantemente recebendo no-
vos investimentos. A aten-
ção a elas parece se tornar
uma tendência, inclusive
para os órgãos públicos. 

Contudo, um segmento
específico dificilmente é
inserido nessas iniciativas.
Principalmente o sistema
de saúde pública não con-
templa as particularidades
que envolvem as mulheres
lésbicas. 

Além disso, a vergonha
e o receio do julgamento
social contribuem para
que elas não se sintam à
vontade em revelar sua
orientação sexual ao médi-
co ginecologista. Até por-
que, nem todos sabem li-
dar com a situação ou mes-
mo têm conhecimento o
bastante para consultar
mulheres que fazem sexo
com outras mulheres.

Segundo Maria do Rosá-
rio Viana, poucos são os
profissionais de saúde que
perguntam sobre a orienta-
ção sexual das pacientes.
“O médico que me consulta-
va não conseguia visualizar
o colo do meu útero porque
o canal da vagina é muito a-
pertado, mas ele nunca se
preocupou em saber o moti-
vo”, disse Rosário, que já
mudou de ginecologista.

Na opinião da médica
Lúcia Santos, essa relação
de confiança entre médico
e paciente é essencial para
uma consulta bem feita.

“Por isso a mulher tem que
escolher um especialista
com o qual simpatize e não
tenha vergonha de contar
seus maiores segredos”,
orienta a ginecologista.

Outro grande problema
enfrentado pelas mulheres
lésbicas é a falta de equi-
pamentos adequados para
os exames de prevenção.
No SUS, por exemplo, só e-
xiste o tamanho padrão de
coletor, utilizado em mu-
lheres que têm relações he-
terossexuais. Contudo, as
lésbicas precisam usar um
aparelho menor. Do contrá-
rio, a visita ao ginecologis-
ta tende a acontecer ape-
nas uma vez ou ser algo
que traz muito sofrimento.

No caso de Iana Cruz,
um exame papanicolau aos
25 anos foi o bastante para
traumatizá-la até hoje. “Eu
não contei à médica que
namorava mulheres. Ela
até estranhou quando colo-
cou o aparelho, mas conti-
nuou a fazer o exame. Foi aí
que eu senti o hímen rom-
per e sangrou um pouco.
Perdi minha virgindade
naquele dia”, conta Iana. 
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Programas ggovernamentais
O poder público tem se empenhado em conseguir orientar as
mulheres a se prevenir das doenças que mais causam mortes. 
No entanto, as mulheres lésbicas sentem-se não contempladas
com esses programas e querem mais atenção ao segmento.
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“O médico não conse-
guia fazer o exame
porque o canal da va-
gina é muito aperta-
do, mas ele nunca
perguntou o motivo”

Consulta

Saúde da mulher
não contempla
as lésbicas
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Em tempos em que as formas de prevenção de DSTs são divulga-
das amplamente pelo governo, as lésbicas não conseguem se in-
formar a respeito de meios de se prevenir. A razão é o escasso
número de estudos sobre as relações sexuais entre mulheres.
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Faltam pesquisas
em relação à saúde
da mulher lésbica

Domingo
TERESINA, 10 de abril de 2011

Pesquisas mostram que lésbicas estão
mais suscetíveis a determinadas doenças

NAYARA FELIZARDO 
DO THERESINA

Embora algumas pes-
soas ainda defendam

que não existe homofobia
no Brasil, podemos perce-
ber que ela se mostra de di-
ferentes maneiras e de for-
ma não menos agressiva.
Prova disso é a falta de pes-
quisas que abordem a saú-
de da mulher lésbica. Para a
assistente social Maria José
Nascimento, é necessário
mais investimento em estu-
dos, inclusive sobre a trans-
missão de DST na relação
sexual entre duas mulheres. 

“Nós sabemos que é
possível, mas não existem
métodos adequados de pre-
venção. E falta conhecimen-
to dos médicos para orien-
tar. Podemos dizer que isso
é um preconceito a ser rom-
pido”, defende Maria José.
Durante esta semana, a mi-
litante do Matizes, Marinal-
va Santana, participa de
uma oficina em Brasília,
promovida pelo Ministério
da Saúde, com o objetivo de
discutir ações voltadas para
o segmento LGBT. “Nós só
ficamos tristes porque esse
não é o primeiro evento
sobre o assunto, mas as a-

ções ficam apenas no
papel”, afirma Marinalva.

Por enquanto, o Ministé-
rio da Saúde só desenvolveu
ações tímidas, como a pro-
dução de materiais educati-
vos e oficinas de sensibiliza-
ção. Mas o que o se faz ne-
cessário é um recorte para
as lésbicas, dentro dos pro-
gramas de saúde da mulher.

Segundo pesquisas re-
centes, os indicadores

de saúde das mulheres lés-
bicas são piores do que a
população feminina em ge-
ral. Em parte, isto está rela-
cionado à resistência em
comparecer ao ginecologis-
ta, seja por vergonha ou
por achar que não precisam
de acompanhamento cons-
tante por não se relaciona-
rem com homens.

Médicos da Universida-
de de Pittsburgh entrevista-
ram 1.017 mulheres homos-
sexuais e verificaram que,
na faixa etária com mais de
40 anos, 93,3% das lésbicas
nunca haviam feito mamo-
grafia, enquanto o índice
nas mulheres heterosse-
xuais é de 85,1%.

A Sociedade Canadense
de Câncer também lançou
um alerta. As lésbicas não

têm o colesterol e a pressão
arterial avaliados com fre-
qüência porque não compa-
recem ao médico com tanta
regularidade. Isso compro-
mete a rotina preventiva.
Pesquisa feita pela Universi-
dade de Saúde Pública dos
Estados Unidos mostrou
que as lésbicas tinham 2,69
vezes mais risco de estarem
acima do peso e 2,47 vezes
de serem obesas.(N.F.)  

“Nós sabemos que é
possível, mas não exis-
tem métodos adequa-
dos de prevenção. E
falta conhecimento por
parte dos médicos”

DST

RELAÇÃO | Estudos sobre relações sexuais entre mulheres ainda são raros
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