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INTRODUÇÃO: 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a sexualidade é definida como “Um aspecto 

central do ser humano ao longo da vida, abrangendo sexo, identidade e papéis de gênero, orientação sexual, 

erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é vivida e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, 

crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora a sexualidade possa ser 

incluída em todas essas dimensões, nem todas elas são sempre vivenciadas ou expressas. A sexualidade é 

influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, 

legais, históricos, religiosos e espirituais.”. Ela é vivida e expressa individualmente, considerando diferentes 

âmbitos socioculturais, e é considerada um direito humano básico (1), podendo inclusive interferir na saúde física 

e mental. 

A abordagem desse tema é responsabilidade de todos os profissionais da saúde, principalmente médicos, 

psicólogos e enfermeiros. No entanto, observa-se muitas vezes uma dificuldade na inserção da conversa no 

momento da consulta, que pode ser permeada por fatores como o curto tempo disponível; falta de privacidade; 

falta de recursos e treinamento sobre o assunto; medo de ofender ou causar constrangimento ao paciente e a si 

próprio; preconceitos; não-vivência de algumas experiências pelo profissional; crenças e religiões; estereótipos; 

dilemas éticos e legais; entre outros (2, 3, 4). Algumas características do paciente também podem influenciar, como 

a idade, o gênero, a raça, a etnia, deficiências e a orientação sexual (5). Além disso, condições comuns, como 

depressão, ansiedade, hipertensão, menopausa, diabetes etc., também podem ter impacto negativo na saúde 

sexual do paciente (5), sendo desconsideradas no consultório.  

A medicina atualmente tende a privilegiar anamneses e exame físico que buscam um diagnóstico, uma 

patologia. Há certo enviesamento dos profissionais quando os assuntos permeiam questões culturais, morais e 

religiosas (6). Ainda que durante a formação do graduando em áreas da saúde haja alguma discussão sobre como 

abordar essas questões no encontro clínico, o preparo para abordar temas da sexualidade na consulta envolve 

não apenas aspectos socioculturais do paciente, mas também do profissional, e isso também precisa ser 

considerado. Por conseguinte, a ausência de treinamentos e programas que ensinem os profissionais a questionar, 

entender, se posicionar - dentro de suas limitações - e promover o cuidado em sexualidade é prejudicial para a 

formação do profissional de saúde, em especial do médico. A figura do médico é, muitas vezes, atrelada a uma 

posição de "detentor da verdade" e, frequentemente, os pacientes necessitam de confiança no profissional e 

coragem para realizar suas perguntas, sendo, portanto, merecedores de sua atenção. É necessário evitar 

preconceitos em sua fala, não fornecer informações sem base científica e não propor tratamentos ou 

procedimentos desnecessários (7). 

Para assistir a saúde sexual do paciente é importante promover a comunicação, mostrando-se confiável e 

aberto, evitando constrangimento ou desconforto, utilizando uma linguagem de fácil compreensão, sem 

discriminação ou preconceito. Para mais, é importante treinar os profissionais para a coleta de história sexual, de 

exames físicos e para diagnósticos de problemas orgânicos e fisiológicos, para que também haja a possibilidade 

de cura. O ensino sobre sexualidade para os estudantes de medicina deve abranger o tema de forma 

interdisciplinar, em todo o curso e em diferentes momentos (8). 

De forma geral, promover positivamente a saúde sexual pode auxiliar na mudança do foco da “doença" 

para o “bem-estar". É possível adotar uma postura aberta ao diálogo, auxiliando nas questões do paciente para 

que se alcance uma sexualidade mais benéfica, em oposição à tentativa de evitar o assunto ou mostrar 
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consequências negativas para desincentivá-lo a falar sobre ou a exercê-la. A tentativa de provocar “medo" não 

auxilia nem mesmo a prevenção de doenças, uma vez que o indivíduo se vê constrangido a questionar o 

profissional. As estratégias e ênfases para abordar o tema devem variar de acordo com o contexto sociocultural 

do paciente. Essas pautas, trazidas de forma positiva e em contextos diversos no dia a dia do consultório, podem 

se tornar cada vez mais normalizadas (9). 

Em um estudo sistemático de análise da literatura científica envolvendo treinamentos sobre sexualidade 

para profissionais da saúde entre 2000 e 2020, observou-se que a participação em programas de educação sexual, 

independente da modalidade e da carga do curso, permitiu uma melhora na habilidade dos profissionais em lidar 

com problemas da sexualidade de seus pacientes (6). Logo, isso nos mostra que a educação sobre sexualidade 

nos cursos da saúde é essencial para o manejo do tema. De acordo com uma pesquisa realizada no Brasil, 97% 

dos médicos residentes em Ginecologia e Obstetrícia declararam que gostariam de participar de atividades 

educacionais para aumentar seu conhecimento na área. Os que realizaram um curso online sobre sexualidade 

consideraram-no efetivo para o aumento dos seus conhecimentos sobre o tema (10). 

Isto posto, a compreensão das barreiras e facilitadores ao se tratar sobre sexualidade pelos profissionais 

da saúde é importante para que se construa um programa de educação sexual adequado nas universidades, 

permitindo uma melhora na assistência e cuidado da saúde primária. 

METODOLOGIA: 

Foi realizado um estudo transversal online com todos os alunos de graduação em Medicina na UNICAMP. 

A Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da UNICAMP recebe cerca de 120 estudantes por ano. Considerando 

que o curso de medicina deve ser concluído em no mínimo seis anos (Escolas médicas do Brasil, 2008), foram 

convidados a participar do estudo 720 alunos. Para serem incluídos no estudo, os estudantes deveriam estar 

regularmente matriculados no curso de medicina e ter mais de 18 anos de idade por ocasião da pesquisa. Seriam 

excluídos questionários que estivessem sido encaminhados sem respostas e os questionários com o mesmo 

identificador IP - número único de cada equipamento eletrônico, que não permite a identificação dos usuários, mas 

sim do equipamento -, como forma de evitar duplicação. 

A partir do contato prévio com a coordenação de graduação da FCM - UNICAMP, obtivemos uma lista 

contendo nome completo, ano de ingresso, data de nascimento e endereço de e-mail institucional dos alunos 

regularmente matriculados e ativos no curso de Medicina. As listas também possuíam dados de alunos 

ingressantes e egressos em 2020 e 2021, isto é, alunos que estavam no 1º ou no 6º ano do curso em 2020 ou em 

2021, além dos alunos de outros anos da graduação. Encaminhamos a eles a Carta Convite e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com um link de acesso ao questionário de coleta de dados. Através da 

Carta Convite online, os alunos foram esclarecidos dos objetivos da pesquisa, sua metodologia e os aspectos 

éticos, além de possuírem acesso ao contato telefônico e e-mail do pesquisador responsável para esclarecer 

qualquer dúvida. Ao aceitar participar, o estudante recebia um link que o encaminhava para o questionário 

estruturado, contendo somente perguntas fechadas a serem autorrespondidas. O questionário, programado na 

Plataforma Research Eletronic Data Capture (REDCAP) do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) 

com o nome de “Conhecimento e Atitudes de Estudantes de Medicina sobre Sexualidade” tinha como base a 

identificação do grau de conhecimento sobre alguns conceitos em sexualidade utilizando-se de questões com 

resposta verdadeiro/falso. Para a avaliação de atitude optou-se pela utilização de escalas tipo Likert com 4 opções 

de resposta. De acordo com o documento aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FCM – UNICAMP, 

CAAE nº 22442719.9.1001.5404, com parecer nº 3.745.972, os alunos foram contatados exclusivamente por e-

mail e Whatsapp, não havendo coleta de dados presencial. A participação foi voluntária e as respostas foram 

completamente anônimas, havendo a possibilidade de deixar questões sem respostas e/ou de se negar a participar 

sem necessidade de justificativas. 

Após o fim da coleta de dados, os dados foram extraídos do software REDCAP, e os números de IP e a 

lista com e-mails e nomes dos alunos foram excluídos do banco de dados enviado para a análise. Não é possível 

identificar qual aluno respondeu o questionário e/ou suas respostas. Disponibilizamos, durante a coleta de dados 

e até 6 meses após seu término, um serviço de acolhimento psicológico sem custos, para aqueles que se sentiram 

desconfortáveis com os temas tratados. A categorização dos dados foi realizada através do programa estatístico 

Epi Info. A análise dos resultados e as possíveis associações do conhecimento, da atitude e das variáveis 

sociodemográficas foram realizadas por um profissional com experiência em bioestatística, utilizando o pacote 

estatístico SPSS®. Para as análises bivariadas serão utilizados testes de qui-quadrado. Seus resultados e 

conclusões serão descritos e avaliados pelos pesquisadores participantes até setembro de 2022. O estudo se 

articula com o possível desenvolvimento de um projeto de extensão universitária que visa a implantação de um 

grupo de discussão sobre o tema, um curso de especialização à distância e um ambulatório específico para 

tratamento de disfunções e problemas sexuais. Também serão preparados artigos para publicação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram enviados 370 questionários. Identificamos que a maioria dos participantes são do sexo feminino 

(57,58%), se identificam como mulheres cis (56,35%), são brancos(as) (63,81%), heterossexuais (67,04%) e sem 

parceria fixa (52,76%). A Tabela 1 apresenta os dados das variáveis sociodemográficas.  

Tabela 1 – Caracterização da amostra de alunos que responderam ao questionário sobre conhecimento e 

atitudes de estudantes de medicina sobre diversos aspectos da sexualidade 

 
Variável n % 

Sexo   

 Feminino 209 57,58 

 Masculino 154 42,42 

Gênero   

       Mulher cis 204 56,35 

       Homem cis 153 42,27 

       Pessoa Trans / Não binário 5 1,39 

Orientação de desejo sexual   

       Heterossexual 242 67,04 

       Homossexual 32 8,86 

       Bissexual 83 22,99 

       Outra 4 1,11 

Cor da pele   

       Branca 231 63,81 

       Preta 35 9,67 

       Parda 84 23,20 

       Amarela 12 3,31 

       Indígena 0 0 

Parceria fixa   

       Não 191 52,76 

       Sim 171 47,24 

Região de origem   

       Norte 2 0,55 

       Nordeste 13 3,58 

       Sul 17 4,68 

       Sudeste  318 87,60 

       Centro-Oeste 11 3,03 

       Outro país 2 0,55 

Ano da graduação   

       Primeiro ano 115 31,77 

       Segundo ano 66 18,23 

       Terceiro ano  48 13,26 

       Quarto ano  50 13,81 

       Quinto ano 46 12,71 

       Sexto ano 37 10,22 

Pratica religião?   

       Sim 145 39,94 

       Não 218 60,06 

Qual religião?   

       Católica romana 69 46,94 

       Protestante 19 12,93 

       Espírita Kardecista 20 13,61 

       Umbanda/Candomblé 7 4,76 

       Evangélica 25 17,01 

       Judaica 1 0,68 

       Outra 5 3,40 

Importância da religião para 
formação profissional 

  

       Sem importância 85 23,48% 

       Pouco importante 130 35,91% 

       Importante 105 20,01% 

       Muito importante 42 11,60% 
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A idade dos participantes teve média próxima de 22,5 anos e variância de cerca de 11,59, com mínimo de 

18 e máximo de 47 anos (Figura 1).  

Os participantes, em sua maioria, eram alunos do primeiro ano da graduação (32,15%), seguido por uma 

distribuição relativamente homogênea entre os outros anos, vide Tabela 1. 

 

Com relação à religião, a maioria referiu 

não ter nenhuma (60,05%). Entre os que possuem 

(39,95%), a maior parte se considera católico 

(47,62%). Para 59,4% dos alunos, a religião é 

pouco ou nada importante para a formação 

profissional.  

 

Dos 363 estudantes, 50% relatam já terem 

tido aulas sobre temas relacionados à sexualidade 

no curso de graduação em que estavam 

matriculados, sendo 58,62% através de 

metodologia passiva, incluindo aulas expositivas, e 

41,38% através de metodologia ativa, incluindo 

seminários, discussões clínicas, cursos de 

extensão, entre outros. Dentro disso, 46,89% 

dizem terem tido este contato durante disciplinas 

de Ginecologia e Obstetrícia, 8,71% em disciplinas 

de Urologia e 44,40% em outras disciplinas – como 

Ética, Neurociências, Embriologia etc. –, ou em 

ligas acadêmicas. Em 80,56% dos casos, as aulas 

faziam parte da grade curricular. Entre os temas 

trabalhados, 50,95% tratava-se da fisiologia 

sexual, enquanto 49,05% dos entrevistados 

afirmaram tratar-se do comportamento sexual.  

 

Apesar do contato com o tema na 

graduação, 71,82% dos alunos consideraram as 

informações recebidas insuficientes (Figura 2). 

Ainda, 99,18% consideram o tema importante para 

a formação do profissional da saúde (Figura 3). 

Quando sentem necessidade em seus estudos ou 

práticas de estágio, 88,29% dos estudantes 

buscam informações sobre sexualidade, porém 

65,23% consideram difícil encontrá-las. Cerca de 

41,13% relatam buscar informações em meios 

acadêmicos, como artigos científicos, livros ou 

textos disponíveis na biblioteca ou conversando 

com professores, enquanto 58,87% buscam em 

meios não acadêmicos, como internet, colegas de 

turma e outros textos.  

 

Em relação aos acertos e erros dos 

estudantes de medicina referentes aos 

conhecimentos sobre questões relacionadas à 

sexualidade humana, 67,49% obtiveram acertos 

em 70% ou mais das afirmativas que constavam 

no questionário.  

 

Figura 1: gráfico de distribuição de idade de acordo com os dados 
extraídos. O eixo horizontal do gráfico refere-se à idade dos participantes. 

Figura 2: porcentagem de estudantes que consideram as informações 
recebidas sobre o tema suficientes ou insuficientes. 

Figura 3: porcentagem de estudantes que consideram o tema 
importante ou não importante para a formação como profissional da 

saúde. 
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Alunos dos três últimos anos da graduação do curso 

de Medicina tiveram maior porcentagem de acertos do que 

alunos dos três primeiros anos (Figura 4). Também foi 

observado 3,85 vezes mais acertos daqueles que tiveram 

contato com o tema durante o curso em relação aos que não 

tiveram. 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES: 

Podemos perceber que, apesar de grande parte dos estudantes afirmarem terem tido aulas sobre o tema 

da sexualidade durante o curso de graduação, tanto sobre os aspectos biológicos quanto sobre aspectos 

comportamentais, principalmente a partir do ciclo clínico do curso, a maioria acredita que as informações que 

receberam não são suficientes para seu conhecimento e prática atuais, embora considerem o tema importante 

para a sua formação. Isso mostra um déficit no ensino e na abordagem do tema na graduação.   

A insuficiência do ensino da sexualidade na grade curricular dos estudantes de Medicina pode impactar 

negativamente no atendimento ao paciente durante e após a formação. Os profissionais podem apresentar 

dificuldades para abordar questões sobre a sexualidade e para ter uma escuta aberta e empática, além da 

dificuldade em investigar ativamente sobre tais questões no encontro clínico. É necessária uma abordagem mais 

ampla e diversa, para que os alunos se sintam seguros e confiantes para lidar com a temática em seus consultórios 

e fora deles. A grade curricular deve fornecer informações suficientes para a formação de seus estudantes, além 

de auxiliar na busca fora do ambiente acadêmico, permitindo uma abordagem da sexualidade de maneira 

adequada, completa e acolhedora. 
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