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RESUMO

A sexualidade é definida pela anatomia, fisiologia, psicologia e cultura na
qual o indivíduo convive, além de suas experiências no decorrer da vida.
Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), os pais ou
responsáveis devem garantir os direitos da criança no que tange ao
desenvolvimento do ciclo natural e saudável da sexualidade até que
atinjam a maioridade. Caso essa prerrogativa não seja cumprida, o Estado
prevê a institucionalização a fim de protegê-la, entretanto, muitas
instituições perpetuam o sofrimento. O objetivo desse trabalho foi relatar
a necessidade da educação sexual para crianças institucionalizadas e
enriquecer a formação humanística dos acadêmicos de medicina, através
do projeto de extensão “Construindo Amigos / Uniube”. Foi realizado um
trabalho descritivo, do tipo relato de experiência, com caráter
observacional, após doze visitas dos acadêmicos a uma casa de crianças
institucionalizadas em Uberaba (MG). A coleta de dados foi feita por
diálogo livre, entre os acadêmicos e as crianças, com aplicação de um
questionário para sinais associados com violência sexual. A análise dos
dados permite constatar a importância de promover a educação sexual,
sobretudo em crianças institucionalizadas, pois aquelas que sofreram
algum tipo de abuso apresentam comportamento incompatível com a
idade. Outrossim, observou-se que os acadêmicos obtiveram uma visão
mais ampla e humanizada acerca do assunto. Conclui-se que a educação
sexual torna-se ferramenta importante para esclarecimento de conceitos
relacionados à sexualidade, o que pode mitigar prejuízos para o futuro
delas, e que a experiência contribuiu para o enriquecimento humanístico
do olhar profissional dos acadêmicos.
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