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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(  X  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

I COLÓQUIO DE SAÚDE E SEXUALIDADE DOS CAMPOS GERAIS 

NETTO, Felício de Freitas1 

MANSANI, Fabiana Postiglione2 

CHAIKOSKI, Andrielle Cristina3 

Resumo: A população, em seu contexto geral, encontra inúmeros obstáculos na garantia de um atendimento em 

saúde equitativo e integral. Uma parcela dos brasileiros, ademais, constituída por lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais (LGBT), além das dificuldades macroestruturais, sofrem constrangimentos e outros tipos 

de problemas para que suas demandas específicas sejam atendidas. Segundo o Ministério da Saúde, essa 

desigualdade na garantia do direito à saúde, contraria as diretrizes do SUS, e aciona a publicação da portaria 2.836 , 

de 1º de dezembro de 2011, que institui, no âmbito do SUS, a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Outrossim, para melhor compreensão e minimização de inúmeros 

preconceitos contra a Comunidade LGBT, faz-se necessária a contextualização conceitual de sexualidade e gênero, 

sendo Judith Butler a pesquisadora de referência para tal abordagem. No que diz respeito à manutenção do direito 

à integridade físico-mental, sem diferenciações, encontra-se o obstáculo da violência sexual contra crianças e 

adolescentes, tornando imprescindível a explanação do tema na tentativa de identificar sinais e sintomas desse tipo 

de violência. O evento resultou em um ambiente de muita discussão e exposição de argumentos que, 

absolutamente, contribuíram para uma maior humanização dos ouvintes. 

Palavras-chave: Sexualidade. Identidade de gênero. Violência sexual. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Terapêutica Médica Aplicada (LATEM) 

PÚBLICO-ALVO  

Estudantes de todas as áreas do conhecimento, profissionais de saúde e comunidade 

em geral que demonstrem interesse pelo assunto.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Auditório do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, Ponta Grossa – 

Paraná.  

JUSTIFICATIVA 

    Devido à discriminação e ao preconceito ainda presentes na sociedade, a população 

LGBT enfrenta iniquidades e vulnerabilidades em saúde, sendo possível a extrapolação dessa 

realidade ao município de Ponta Grossa, onde – por mais que não muito divulgado – a 

discriminação existe e precisa ser enfrentada por todas as esferas da sociedade com o objetivo 

de se alcançar a equidade e igualdade entre todos e todas (AMARAL, CARVALHO, SILVA, 

2017). 

   A fim de promover melhorias na situação dessa população, é necessária a explanação 

de conceitos e manifestações comportamentais. Além disso, diversas ações vêm sendo 

implementadas e precisam de abordagens didáticas à população LGBT, para que essa seja 

informada sobre seus direitos no âmbito do atendimento médico e, aos que não fazem parte da 

comunidade, expô-los a tais ações com a finalidade de preparação no contato com esse público 

(UNAIDS, 2018). 

   Intuindo complementar a instrução dos tipos de violência às vítimas mais vulneráveis, 

faz-se de extrema importância levantar discussões sobre a violência sexual contra crianças e 
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adolescentes no objetivo de reconhecer os sinais e sintomas comumente apresentados por 

aqueles que passam por situações de quebra de seus direitos à integridade física e mental, na 

tentativa de não os perpetuar. 

A Liga Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM) tem como objetivo maior trazer a 

discussão sobre assuntos complementares à área da saúde, de forma a ampliar os conhecimentos 

na formação do Curso de Medicina. 

OBJETIVOS 

Os objetivos do projeto englobam, primariamente, a valorização da saúde como um 

direito humano garantido constitucionalmente e ressaltar a necessidade da população LGBT em 

receber acesso ao atendimento, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em 

virtude da sexualidade e/ou identidade de gênero. Ademais, figuram-se como pontos relevantes 

a serem alcançados as corretas definições de gênero e de sexualidade abordados por Judith 

Butler; e alertar sobre a identificação da violência sexual em crianças e adolescentes no meio 

intra e extra-familiar.  

METODOLOGIA 

A atividade “I Colóquio de Saúde e Sexualidade dos Campos Gerais” ocorreu no mês 

de setembro no Auditório do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais na cidade de 

Ponta Grossa – PR. A divulgação começou a ser realizada três meses antes da efetivação da 

ação, a fim de que no dia do evento houvesse o maior número possível de pessoas interessadas.  

          A ação tem o propósito de capacitação de acadêmicos e profissionais de saúde acerca 

das considerações sobre gênero e sexualidade, atendimento à população LGBT na atenção 

primária e violência sexual contra crianças e adolescentes. As palestras foram realizadas por 

profissionais capacitados na área: assistente social e médico pediatra. A primeira palestra foi 

“Considerações sobre gêneros e sexualidades a partir de Judith Butler” ministrada pela 

assistente social Bruna Iara Lorian Chagas. A segunda palestra: “Atendimento à população 

LGBT na atenção primária”; teve como preceptora a constituinte do comitê de Saúde da 

Secretaria de Saúde de Ponta Grossa Julita Rentschler e, para finalizar, o médico pediatra 
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Renato van Wilpe Bach discorreu a respeito de “Violência sexual contra crianças e 

adolescentes”. 

   Todos os conferencistas foram convidados pela própria Equipe Executora da Liga 

Acadêmica de Terapêutica Médica Aplicada (LATEM) sem o envolvimento de nenhum 

benefício monetário para nenhuma das partes. Dessa forma, as opiniões e depoimentos, escritos 

ou falados após as palestras em uma roda de debate, nortearão a organização do evento a 

respeito de sua produtividade e possíveis melhorias para a 2ª edição. 

RESULTADOS 

Esta ação, em especial, visto o atual cenário mundial e, principalmente, brasileiro a 

respeito da qualidade de vida da população LGBT trouxe inúmeros conhecimentos para a 

plateia e palestrantes em uma rica troca de informações. A medicina tem como objetivo final a 

melhoria de saúde do paciente. E como o paciente está inserido na comunidade, esta faz parte 

da área de atuação do médico. Sendo assim, a melhoria em termos teóricos e práticos trazidos 

pelo evento contribuem lá no fim, com a melhoria da abordagem e tratamento desse público 

que, muitas vezes, é colocado à margem de uma medicina mais humanizada. 

Apesar das conquistas já alcançadas, relatores das Nações Unidas e especialistas 

internacionais em direitos humanos pronunciaram-se lembrando que em 72 países ainda 

existem leis que criminalizam o fato de pertencer à comunidade LGBT, 7 países consideram 

isso passível de morte, que apenas 30% das nações contam com legislação para proteger 

indivíduos da discriminação por orientação sexual e cerca de 10% têm mecanismos legais para 

proteger do preconceito por identidade de gênero (AMARAL, CARVALHO, SILVA, 2017). 

Isso evidencia o tanto que ainda precisa ser trabalhado para combater essa visão arcaica e 

desconstitucionalizada da maioria das pessoas em pleno século XXI (CONSTITUIÇÃO, 1993). 

A primeira palestrante, Bruna Iara, trouxe muito conhecimento referente às 

diferenças entre identidade de gênero e orientação sexual, um ponto fundamental para a 

compreensão dos indivíduos pertencentes à comunidade. Além disso, a explanação acerca da 

inexistência e inveracidade do termo ideologia de gênero foi fundamental para a mudança do 

pensamento baseado em informações infundadas transmitidas por indivíduos desconstituídos 

de gabarito para tal feito. Julita Rentschler, a poteriori, abordou como está o cenário 
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pontagrossense e os números são alarmantes, mesmo porque não existe nenhum tipo de apoio 

ou política específica para a população LGBT, devendo essa recorrer a organizações não 

governamentais para garantir seus direitos constitucionais. 

O médico pediatra Renato van Wilpe Bach discorreu sobre um tema muito 

importante, mas pouco explorado: “violência sexual”; a qual se figura no topo das violências 

praticadas, principalmente, contra mulheres, caracterizando-a – portanto – como uma violência 

discriminatória por igualdade de gênero. Para finalizar, a roda de debate foi rica em argumentos, 

posicionamentos, dúvidas e informações relevantes a todos os presentes no evento, justificando 

a ação extensionista e propondo novas edições com abordagens diferenciadas e mais 

integrativas. 

FOTO(S) 

Figura 1 – I Colóquio de Saúde e Sexualidade dos Campos Gerais 

Legenda: Equipe Executora, palestrantes e auxiliares do evento I Colóquio de Saúde e Sexualidade dos Campos 

Gerais.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O currículo do curso de Medicina abrange essa temática específica em apenas 2h/aula 

de um total de 8258 horas. Sendo assim, o contato direto com esse assunto é de fundamental 

importância para que o atendimento médico a posteriori seja feito da maneira mais adequada 

possível respeitando-se os princípios constitucionais do SUS, ou seja, universalidade, 

integralidade e equidade. Foram propostas novas edições deste mesmo evento, englobando 

temáticas mais práticas e depoimentos reais de pessoas que passaram por algum tipo de 

discriminação, simplesmente, pelo fato de ser pertencente à comunidade LGBT. 
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