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O empenho por estudar o risco de contaminação e os modos de prevenção da AIDS 
(HIV) de mulher para mulher, se deu a partir da percepção da carência de informações e 
conhecimento, e o aumento desacerbado da doença entre mulheres nos últimos 
anos.Objetivo dessa pesquisa, estudar as incidências e causas que levam as lésbicas à 
contaminação pelo vírus HIV, e contribuir, viabilizando após estudos, ações concretas que 
garantam a prevenção e orientação sexual, como campanhas direcionadas as lésbicas, para 
que as mesmas desenvolvam uma compreensão das formas de prevenção e das vias de 
contaminação da AIDS e possam exercer a sua sexualidade com prazer e responsabilidade, 
evitando assim contrair e transmitir doenças sexuais, inclusive a AIDS. O problema de 
pesquisa é: Quais seriam as reais causas do alto índice da transmissão do vírus da AIDS de 
mulher para mulher? A hipótese geral é a falta de campanha de prevenção para esse grupo, 
o restrito acesso e o alto custo da camisinha feminina e a alta confiança na parceira. O 
instrumento para coleta de dados será questionários quantitativos e entrevistas de campo, 
identificando mulheres lésbicas, de diferentes classes sociais, de diversas idades e grau de 
escolaridade, questionando a opinião de cada uma a respeito do tema central, coletas de 
dados dos órgãos de saúde Estadual (documentos) referente aos números de mulheres 
infectadas nos últimos dois anos. Todos os critérios éticos serão considerados em todas as 
fases da pesquisa, com base na resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que trata 
de pesquisa envolvendo seres humanos. Para a Faculdade Maria Milza é um estudo 
relevante, pois demonstra que esta instituição é compromissada com estudos científicos que 
tenham intervenção junto à sociedade que esta inserida. Para a enfermagem, esse estudo 
vem embasar e fortalecer a área de conhecimentos da mesma para que se possa estar 
atuando na prevenção e conscientizarão do risco de transmissão da AIDS de mulher para 
mulher. 
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