
Enlace  
Saúde, Reprodução e Direitos 
Sexuais

Coordenação: Ivana Muricy (UFRB); 
Luiz Vasconcelos (UFBA); Mirian 
Paiva (UFBA)

Este Enlace busca pensar as novas formas 
de conjugalidade e as garantias das 
escolhas e do exercício da sexualidade. 
Saúde e direitos de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais. Os novos 
padrões reprodutivos e suas repercussões 
nas políticas públicas. O rejuvenescimento 
da fecundidade e  a  grav idez na 
adolescência. Indicadores de saúde sexual e 
comportamento reprodutivo. Saúde e 
direitos de pessoas que vivem com HIV e 
com HTLV.

05/09/2011 - Segunda-feira - 14:00h 
às 17:30h
Sala Ogum
Sessão I - HIV/Aids, Saúde e Direitos 
Sexuais da População LGBTT
Mediadores: Ivana Muricy; Luiz 
Vasconcelos; Mirian Paiva

Conhecimento de estudantes de ensino 
médio e universitário acerca da 
t r a n s m i s s ã o  d o  H I V  e  u s o  d e  
preservativos
Maria Thereza Ávila Dantas Coelho; Bruno 
Adelmo Ferreira Mendes Franco; Mauricio 
de Souza Campos; Milena Araújo Silva Sá; 
Nelson Junot Borges; Tamila Pires da Silva

A produção científica das universidades 
brasileiras sobre a saúde e os direitos das 
pessoas que vivem com o HIV/AIDS 
Maurício de Souza Campos

De grupos de risco a riscos de grupos: 
crono-sociologia da epidemia de AIDS e 
medicalização da vida no Brasil
Paulo Sergio Rodrigues de Paula

Práticas sexuais de mulheres lésbicas e 
bissexuais 
Lorena Moraes; Marcelle Cristiane Esteves

A homossexualidade nas revistas 
científicas de saúde
Leonardo Bispo Pires; Dandara Jesus dos 
Santos; Anamélia Franco

com mulheres chefes de família 
em situação de baixa renda 
Flora Alice Santos Almeida

Muito prazer, sou Amapô. As trajetórias 
de travestis e transexuais face a 
implementação da política pública de 
saúde
Luiza Carla Cassemiro

Transexualidade e sistema de saúde: 
como podemos pensar a promoção da 
saúde sem os “ismos”? 
Danilo Nascimento dos Santos

Transexualidade: aspectos psicológicos 
e novas demandas ao setor saúde
Liliana Lopes Pedral Sampaio; Maria 
Thereza Ávila Dantas Coelho

Gravidez na adolescência: análise da 
produção científica da revista
Monique Costa de Jesus

Vivenciando uma ação humanização a 
gestante adolescente com HIV
Dalila Lima Aguiar

“Não volte a falar disto jamais”: reflexões 
sobre a experiência feminina do 
abortamento em 4 semanas, 3 meses e 2 
dias
Mariana Ramos Pitta Lima

Filhos da homoparentalidade: o que a 
psicanálise tem a dizer?
Myrna Agra Maracajá 

Atendimento ginecológico diante de 
práticas lésbicas e bissexuais
Marcelle Cristiane Esteves

Monoparentalidade e Resiliência:  um 
estudo



06/09/2011 - Terça-feira - 14:00h às 
17:30h
Sala Ogum
Sessão II - Aborto, Saúde da Mulher e 
Direitos Reprodutivos
Mediadores: Ivana Muricy; Luiz 
Vasconcelos; Mirian Paiva

As mulheres e a autonomia sobre os seus 
corpos: discussões acerca do aborto e 
dos direitos sexuais e reprodutivos
Helena Miranda dos Santos

Anticoncepción quirúrgica femenina y 
aborto: sentidos compartidos y sentidos 
encontrados
Cynthia del Río Fortuna

Relações de gênero na prática do aborto 
em um grupo popular urbano de 
Florianópolis
Fernando José Benetti

Engravidamos, e agora?! Considerações 
sobre os aspectos que influenciam a 
decisão pelo aborto voluntário
Paloma Silva Silveira

Desigualdades no acesso aos serviços de 
saúde da mulher, inter-relação de raça e 
gênero
Emanuelle Freitas Goes; Enilda Rosendo do 
Nascimento

Fatores de riscos e implicações da 
gravidez na adolescência 
Técia Maria Santos Carneiro e Cordeiro; 
Alan Santos Bonfim

Discriminação racial nas práticas do 
cuidado em saúde reprodutiva 
Patrícia Mallú Lima Domingues; Fanny 
Eichenberger Barral; Enilda Rosendo do 
Nascimento; Emanuelle Freitas Góes 

Trabalhadoras do sexo e profissionais da 
sáude: percepções sobre os processos 
educativos relacionados à saúde 
presentes no trabalho sexual
Flávia do Carmo Ferreira; Maria Waldenez 
de Oliveira

Narrativa sobre a sexualidade de mulher 
com incontinência
Rayssa Fagundes Batista Paranhos


