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RESUMO

A temática em sexualidade configura-se como um assunto de difícil fala em diversos espaços como: escolas, ambientes familiares e espaços de 
saúde por falta de formação dos profissionais sobre o tema e por se tratar de um conteúdo íntimo, considerado constrangedor, porém, não deixa 
de ser um assunto de grande relevância imprimindo na vida das pessoas, satisfação ou insatisfação que reflete em seu cotidiano no convívio 
interpessoal. A educação em saúde de forma contextualizada e continuada, contribui de modo essencial na construção de pessoas capacitadas 
em favor da melhoria dos níveis de saúde individual e coletivo. Por tais motivos, este projeto tem como objetivo oferecer assistência em saúde 
sexual para mulheres jovens e adultas do município de Resende/RJ, no nível de atenção primária em saúde e oportunizar aos  discentes do curso 
de enfermagem a realização da consulta de enfermagem e o contato com o tema “sexualidade humana”. O projeto tem como base teórica a 
sexualidade humana, discutida em grupos de estudos semanalmente pelas discentes e docentes na Universidade, e como instrumento 
metodológico a prática educativa e a consulta de enfermagem á nível de atenção primária que  possibilita para os discentes participantes a 
conexão do seu conhecimento científico a prática, permitindo ainda a ampliação do currículo mínimo do curso de enfermagem. Durante a 
assistência são ofertados serviços de coleta de preventivo, orientações em aleitamento materno, práticas educativas em escolas, unidades de 
saúde, empresas locais, orientações de planejamento familiar, IST’s e acolhimento de demais demandas que possam surgir neste sentido, de 
modo a cumprir seus designos que são : estabelecer um ambiente que promova o diálogo entre a população, a comunidade acadêmica, 
instituição e os serviços municipais de saúde; oportunizar aos discentes a conexão entre o conhecimento teórico científico e sua aplicabilidade na 
prática; promover a humanização, acolhimento e a valorização do cliente nas práticas de enfermagem; realizar ações em conjunto, a nível 
individual e coletivo, a fim de atender as necessidades da comunidade em torno da Universidade Estácio de Sá- Campus Resende/RJ. Dessa 
forma, busca-se promover a  qualidade de vida para as mulheres participantes, a abertura do consultório de enfermagem da Universidade, ser o 
primeiro espaço do município para discussão em sexualidade feminina, e a capacitação dos discentes de enfermagem para atuação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem em Sexualidade Humana. Com a sua implementação foram oportunizados a promoção de 
discussões sobre a sexualidade humana em ambientes como a Feira do Livro de Resende/RJ (FLIR) e desenvolvimento de atividades
complementares na universidade sobre a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). 
Portanto o projeto tem impacto positivo na sociedade por proporcionar a transferência de conhecimento científico em um tema pouco explorado 
pelos próprios profissionais da saúde; e proporciona capacitação em sexualidade humana para os discentes participantes, o que resulta em 
profissionais qualificados para a abordagem da sexualidade durante as consultas de enfermagem.
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