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SAÚDE SEXUAL
A Saúde reprodutiva e sexual e o seu bem estar são
essenciais para as pessoas viverem de forma responsável, segura e satisfatória suas vidas sexuais. A
saúde sexual requer uma visão positiva da sexualidade humana e um entendimento dos complexos
fatores que compõem o comportamento sexual humano.
Os programas e os profissionais de saúde necessitam de um entendimento de qual é o papel da

sexualidade na construção da vida das pessoas e como isso pode afetar suas vidas e sua
felicidade.
A epidemia de AIDS vem contribuindo para as mudanças no setor da saúde, mas
obviamente não dá conta de todos os fatores que levam as pessoas a buscar ajuda nos
serviços: gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis, violência baseada em
gênero, infertilidade, aborto inseguro e disfunções sexuais.
A maioria dos profissionais ainda não consegue encarar os problemas da sexualidade como
uma responsabilidade dos serviços de saúde e não oferecem espaço para a discussão
desses problemas.
Não há espaço para aqueles adolescentes que iniciaram suas vidas sexuais e não tem com
quem conversar, para perguntar, para receber orientação. Os que conseguem chegar aos
serviços, não são acolhidos em suas dúvidas, se estiverem sós. Mesmo conhecendo o
conteúdo do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (Cap.I Do direito à vida e à saúde,
Art.7º-14º) , os profissionais de saúde se recusam a atender jovens sem estarem
acompanhados pelos responsáveis, por medo das consequências e pela não compreensão
de que o investimento na orientação desses jovens pode ser uma forma de prevenir
futuros problemas e de oferecer formas de uma vida sexual plena e feliz.
Nas escolas também ainda é grande o despreparo dos educadores para lidar com a
sexualidade das crianças e adolescentes.
A idéia aqui é contribuir de uma forma inicial para a reflexão e discussão sobre a temática
nos espaços de atendimento a crianças e adolescentes. A ASPPE oferece cursos modulares
sobre diferentes enfoques. Consulte-nos sobre os conteúdos, grupos e investimento.
(www.asppe.org)

DEFININDO SAÚDE SEXUAL
A OMS (Organização Mundial de Saúde) define a saúde sexual “como a integração de
aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e sociais, de forma que quando positivamente
estimulado pode favorecer o desenvolvimento da personalidade, comunicação e amor.”
Quando buscamos um lugar para a inclusão da discussão da saúde sexual o espaço
atualmente existente é dentro dos programas de saúde reprodutiva de uma forma
reducionista, uma vez que aborda esses temas exclusivamente dentro da proposta da
reprodução e das doenças sexualmente transmissíveis.

SEXO
O

SEXUALIDADE

termo

sexo

características

se

refere

biológicas

às

A Sexualidade é um aspecto central
dos seres humanos através da vida e
envolvem sexo, gênero, identidade e
papéis sexuais, orientação sexual,
erotismo, prazer, intimidade e
reprodução. A sexualidade é
expressa
e
vivenciada
em
pensamentos, fantasias, desejos,
crenças,
atitudes,
valores
e
comportamentos,
práticas
e
relacionamentos. A sexualidade é
influenciada pela interação dos
fatores biológicos, psicológicos,
sociais,
culturais,
políticos,
econômicos,
legais,
históricos,
religiosos, e espirituais.

que

definem os seres humanos como
homens e mulheres. Embora esses
grupos de características biológicas
não sejam mutuamente exclusivos
porque existem indivíduos que tem
ambas as características. Muitas
vezes o termo “sexo” é usado como
significado de “atividade sexual”.
Tecnicamente o termo refere-se as
características biológicas.

DIREITOS SEXUAIS
Outra grande dificuldade é o entendimento da questão dos direitos sexuais.
Os direitos sexuais fazem parte dos direitos humanos e são reconhecidos em leis nacionais e
documentos de direitos humanos. Incluem os direitos de todas as pessoas, livres de coerção,
discriminação e violência para:



Terem acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva;



Receber informações relacionadas à sexualidade;



Receber educação sexual;



Ter sua orientação sexual respeitada;



Escolher seus (as) parceiros (as);



Decidir por ter uma sexualidade ativa ou não;



Ter relações sexuais consensuais;



Ter uniões (casamentos) consensuais;



Decidir sobre o desejo de ter ou não filhos, ou quando ter filhos;

 Ter uma vida sexual saudável, segura e com prazer.
Texto elaborado com base no: WHO-WORLD HEALTH ORGANIZATION(2006) DEFINING SEXUAL HEALTH: REPORT ON TECHNICHAL CONSULTATION
ON SEXUAL HEALTH,28-31 JANUARY 2002, GENEVE. WHO Sexual Health Document Series

.

EVENTOS RELACIONADOS COM O TEMA
Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana - Foz do Iguaçu (PR), 4-7 de outubro de 2009.
SBRASH - “Interdisciplinaridade & Saúde Sexual”
Inscrições: http://www.celebraeventos.com.br/cbsh2009/inscricoes
Informações: raquel_varaschin@hotmail.com

X Congresso Latinoamericano de Medicina Sexual - Florianópolis (SC), 27-30 de
Agosto de 2009.
SLAMS
www.slams2009.org

XIX FIGO World Congress of Gynecology & Obstetrics
Data: 4 a 9 Outubro de 2009.
Na África do Sul - Cape Town International Convention Centre -Cape Town
Informações: http://www.figo2009.org.za/

53º congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia de BH
14 a 17 de novembro de 2009 em Belo Horizonte -MG
Informações: http://www.febrasgo.com.br
Seminário Educação, Sexualidade, Gênero e Diversidade
Data: 11 a 13 de agosto no Rio de Janeiro.
Informações: http://www.papocabeca.me.ufrj.br/seminario/seminario.html
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