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Objetivos  e  Metas

Palestras no auditório da Casa das Mulheres, equipamento da 

Redes da Maré criado para atender as várias demandas das 

mulheres do território.

Consultas ginecológicas para inserção de métodos contracepti-

vos reversíveis de longa ação em consultório da Derraik Mulher.

O objetivo proposto era apresentar duas palestras para públi-

cos distintos, ministrada pela médica ginecologista Ana Teresa 

Derraik, de 90 minutos de duração cada, com apresentação de 

slides e participação dos ouvintes.

Ao final seria aberto um momento para perguntas e respostas.

As palestras tiveram como tema a importância do corpo como 

objeto de expressão na sociedade e de que forma a autopre-

servação e cuidado com esse corpo são fundamentais para o 

indivíduo viver as etapas da vida em conformidade com a sua 

idade, possibilitando realizações futuras.

Alguns tópicos que marcaram o conteúdo da palestra foram:

•  as formas de praticar o exercício responsável da sexualidade 

para evitar riscos como: violência, infecções sexualmente 

transmissíveis, gestação indesejada.

•  de que forma esses riscos interrompem o fluxo natural 

ddesenvolvimento na adolescência, mudando as prioridades.  

•  as diferentes formas de evitar cada risco, como formação de 

rede de apoio, uso de preservativos e métodos seguros dera-

cepção. 

•  promoção do autoconhecimento para identificação da vonta-

de própria para que a adolescente possa se posicionar em suas 

relações sociais, afetivas, familiares, etc.

•  estímulo ao reconhecimento da vontade do outro para que 

haja respeito entre indivíduos que se relacionam.

Muitas perguntas tiveram espaço, muitas dúvidas foram escla-

recidas e a conversa aconteceu com alegria e descontração.

No dia da palestra foram distribuídos kits Nosso Instituto, 

com folder informativo, uma camisinha interna (SUS) e uma 

externa (Prudence). O conteúdo do folder é o mesmo conteú-

do da palestra. 

Ao final da palestra as meninas interessadas em métodos 

contraceptivos reversíveis de longa ação tiveram a chance de 

marcarem consultas ginecológicas.

Um dia para consultas ginecológicas:

Dia 11/03/2020 para inserção de DIU de cobre e implante. 

Um dia extra para consulta ginecológica e capacitação de 

profissional de saúde:

Dia 21/05/2020 para inserção de implante.

Depois da palestra houve captação de imagens com depoimen-

tos de alguns participantes.

Material fotográfico foi captado no dia da palestra e atendi-

mento pela equipe do Nosso Instituto bem como pela equipe 

da Redes da Maré.

Material pedagógico exclusivo e material para kit foram produ-

zidos especialmente para a palestra.

Banner do Nosso Instituto foi produzido especialmente para as 

consultas.

Público

O público alvo da primeira palestra era adolescentes de todos 

os gêneros do programa Jovem Aprendiz, oferecido pela Redes 

da Maré.

Na segunda palestra o público era adolescentes e jovens mulhe-

res, frequentadoras da Casa das Mulheres.

O público esperado para as duas palestras era de 40 pessoas. O 

público atingido foi de 28 pessoas, 1 menino e 27 jovens mulhe-

res e adolescentes.

O público alvo das consultas era adolescentes do sexo femini-

no, que assistiram a palestra e agendaram consulta após o 

término da mesma.

Resultados:

• 13 consultas foram marcadas. 

• 8 pacientes comparaceram.

7 inseriram implante, sendo que uma delas inseriu no dia 

seguinte e outra em Maio

• 1 inseriu DIU

• 1 diagnóstico de gravidez precisou ser descartado com 

ultrassonografia realizado no dia seguinte, no Hospital da 

Mulher Heloneida Studart, antes da inserção do implante, 

realizada lá também.

Dificuldades e/ou soluções encontradas

O atendimento marcado na Clínica da Família Jeremias 

Moraes da Silva dia 13/02/2020 teve que ser desmarcado por 

causa de um tiroteio que aconteceu na madrugada anterior. 

Logo após esse evento, houve troca de gestão da OS e nossa 

entrada nas Clínicas da Família do território está adiada até que 

as equipes estejam completas. 

Para não deixarmos de atender as pessoas, resolvemos contra-

tar um serviço de transporte de van ida e volta para o consultó-

rio da Derraik Mulher em Ipanema, onde elas foram consulta-

das pela Dra. Ana Teresa Derraik. 

Com a troca de data, algumas pessoas não puderam ir. Elas 

serão atendidas assim que marcarmos nova ação.

Estratégias de Ação

O contato com a Casa das Mulheres se deu presencialemente 

entre Dra. Ana Teresa, Erica Tucherman, Claudia Solano, 

Susana Lacevitz e Andrezza Jorge, coordenadora do equipa-

mento que atende as mulheres do território.

O primeiro contato com a Secretaria Municipal de Saúde se 

deu presencialmente na CAP 3.1 entre Dra. Ana Teresa, Erica 

Tucherman, Marcos Ornelas – Coordenador da CAP 3.1, Leonar-

do Graever – Assessor especial da SMS, Elaina Cristina de 

Souza – Diretora DAPS, Nelma Oliveira – Enfermeira DAPS, 

Alanne Villar – Assessora, Amanda Barbosa – CPES, Julia Leal 

– Coordenadora Casa das Mulheres, Elivanda de Sousa – Redu-

tora de Danos Redes da Maré.

O contato com a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva 

se deu com visita técnica presencial entre Dra. Ana Teresa, 

Erica Tucherman, Marcos Ornelas – Coordenador da CAP 3.1, 

Leonardo Graever – Assessor especial da SMS, Elizabete Rodri-

gues de Brito, Gerente da Clínica, Julia Leal – Coordenadora 

Casa das Mulheres, Elivanda de Sousa – Redutora de Danos 

Redes da Maré.

Houve reunião presencial com os gerentes das clínicas da família 

que atendem o território para apresentação da proposta e 

organização de agenda de marcação de consultas. Estiveram 

presentes  Ana Teresa Derraik – diretora médica e responsável 

técnica do Nosso Instituto; Erica Tucherman – diretora executiva 

do Nosso Instituto; Elizabete Rodrigues de Brito - Gerente da 

Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva; Alana Villar - 

Assessora CAP 3.1; Ana Luiza Caldas – Coordenadora Médica 

CAP 3.1; Livia Alencar Alves – Gerente da Clínica da Família Diniz 

Batista; Patrícia Augusto Brito – Gerente da Clínica da Família 

Augusto Boal; Fabiana Alves – Gerente da Clínica da Família Adib 

Jatene; Henrique Mendes dos Santos – Gerente da Clínica da 

Família Vila do João, Andréa Blum, institucional da Redes da 

Maré; Julia Leal – Coordenadora da Casa das Mulheres.

Captação de Recursos

Foram utilizados recursos financeiros e insumos advindos de 

doação. 

• Preservativos externos Prudence foram doados por DKT do 

Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda.

• Implanon NXT foram doados pela ControlLab Controle de 

Qualidade P Laboratórios Ltda.

• DIU de Cobre foi doado pela Derraik Mulher.

Parcerias

Para esta ação tivemos a parceria da Redes da Maré e da Coor-

denação da CAP 3.1 da Secretaria Municipal de Saúde. 

Informações adicionais

Capacitação de 1 profissional de saúde

Material anexo

Fotos e vídeos do encontro.

Folder informativo.

Material pedagógico.

Banners Nosso Instituto

Kit com folder, preservativos interno e externo, etiqueta Nosso 

Instituto.
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recidas e a conversa aconteceu com alegria e descontração.

No dia da palestra foram distribuídos kits Nosso Instituto, 

com folder informativo, uma camisinha interna (SUS) e uma 

externa (Prudence). O conteúdo do folder é o mesmo conteú-

do da palestra. 

Ao final da palestra as meninas interessadas em métodos 

contraceptivos reversíveis de longa ação tiveram a chance de 

marcarem consultas ginecológicas.

Um dia para consultas ginecológicas:

Dia 11/03/2020 para inserção de DIU de cobre e implante. 

Um dia extra para consulta ginecológica e capacitação de 

profissional de saúde:

Dia 21/05/2020 para inserção de implante.

Depois da palestra houve captação de imagens com depoimen-

tos de alguns participantes.

Material fotográfico foi captado no dia da palestra e atendi-

mento pela equipe do Nosso Instituto bem como pela equipe 

da Redes da Maré.

Material pedagógico exclusivo e material para kit foram produ-

zidos especialmente para a palestra.

Banner do Nosso Instituto foi produzido especialmente para as 

consultas.

Público

O público alvo da primeira palestra era adolescentes de todos 

os gêneros do programa Jovem Aprendiz, oferecido pela Redes 

da Maré.

Na segunda palestra o público era adolescentes e jovens mulhe-

res, frequentadoras da Casa das Mulheres.

O público esperado para as duas palestras era de 40 pessoas. O 

público atingido foi de 28 pessoas, 1 menino e 27 jovens mulhe-

res e adolescentes.

O público alvo das consultas era adolescentes do sexo femini-

no, que assistiram a palestra e agendaram consulta após o 

término da mesma.

Resultados:

• 13 consultas foram marcadas. 

• 8 pacientes comparaceram.

7 inseriram implante, sendo que uma delas inseriu no dia 

seguinte e outra em Maio

• 1 inseriu DIU

• 1 diagnóstico de gravidez precisou ser descartado com 

ultrassonografia realizado no dia seguinte, no Hospital da 

Mulher Heloneida Studart, antes da inserção do implante, 

realizada lá também.

Dificuldades e/ou soluções encontradas

O atendimento marcado na Clínica da Família Jeremias 

Moraes da Silva dia 13/02/2020 teve que ser desmarcado por 

causa de um tiroteio que aconteceu na madrugada anterior. 

Logo após esse evento, houve troca de gestão da OS e nossa 

entrada nas Clínicas da Família do território está adiada até que 

as equipes estejam completas. 

Para não deixarmos de atender as pessoas, resolvemos contra-

tar um serviço de transporte de van ida e volta para o consultó-

rio da Derraik Mulher em Ipanema, onde elas foram consulta-

das pela Dra. Ana Teresa Derraik. 

Com a troca de data, algumas pessoas não puderam ir. Elas 

serão atendidas assim que marcarmos nova ação.

Estratégias de Ação

O contato com a Casa das Mulheres se deu presencialemente 

entre Dra. Ana Teresa, Erica Tucherman, Claudia Solano, 

Susana Lacevitz e Andrezza Jorge, coordenadora do equipa-

mento que atende as mulheres do território.

O primeiro contato com a Secretaria Municipal de Saúde se 

deu presencialmente na CAP 3.1 entre Dra. Ana Teresa, Erica 

Tucherman, Marcos Ornelas – Coordenador da CAP 3.1, Leonar-

do Graever – Assessor especial da SMS, Elaina Cristina de 

Souza – Diretora DAPS, Nelma Oliveira – Enfermeira DAPS, 

Alanne Villar – Assessora, Amanda Barbosa – CPES, Julia Leal 

– Coordenadora Casa das Mulheres, Elivanda de Sousa – Redu-

tora de Danos Redes da Maré.

O contato com a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva 

se deu com visita técnica presencial entre Dra. Ana Teresa, 

Erica Tucherman, Marcos Ornelas – Coordenador da CAP 3.1, 

Leonardo Graever – Assessor especial da SMS, Elizabete Rodri-

gues de Brito, Gerente da Clínica, Julia Leal – Coordenadora 

Casa das Mulheres, Elivanda de Sousa – Redutora de Danos 

Redes da Maré.

Houve reunião presencial com os gerentes das clínicas da família 

que atendem o território para apresentação da proposta e 

organização de agenda de marcação de consultas. Estiveram 

presentes  Ana Teresa Derraik – diretora médica e responsável 

técnica do Nosso Instituto; Erica Tucherman – diretora executiva 

do Nosso Instituto; Elizabete Rodrigues de Brito - Gerente da 

Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva; Alana Villar - 

Assessora CAP 3.1; Ana Luiza Caldas – Coordenadora Médica 

CAP 3.1; Livia Alencar Alves – Gerente da Clínica da Família Diniz 

Batista; Patrícia Augusto Brito – Gerente da Clínica da Família 

Augusto Boal; Fabiana Alves – Gerente da Clínica da Família Adib 

Jatene; Henrique Mendes dos Santos – Gerente da Clínica da 

Família Vila do João, Andréa Blum, institucional da Redes da 

Maré; Julia Leal – Coordenadora da Casa das Mulheres.

Captação de Recursos

Foram utilizados recursos financeiros e insumos advindos de 

doação. 

• Preservativos externos Prudence foram doados por DKT do 

Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda.

• Implanon NXT foram doados pela ControlLab Controle de 

Qualidade P Laboratórios Ltda.

• DIU de Cobre foi doado pela Derraik Mulher.

Parcerias

Para esta ação tivemos a parceria da Redes da Maré e da Coor-

denação da CAP 3.1 da Secretaria Municipal de Saúde. 

Informações adicionais

Capacitação de 1 profissional de saúde

Material anexo

Fotos e vídeos do encontro.

Folder informativo.

Material pedagógico.

Banners Nosso Instituto

Kit com folder, preservativos interno e externo, etiqueta Nosso 

Instituto.
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no, que assistiram a palestra e agendaram consulta após o 

término da mesma.

Resultados:

• 13 consultas foram marcadas. 

• 8 pacientes comparaceram.

7 inseriram implante, sendo que uma delas inseriu no dia 

seguinte e outra em Maio

• 1 inseriu DIU

• 1 diagnóstico de gravidez precisou ser descartado com 

ultrassonografia realizado no dia seguinte, no Hospital da 

Mulher Heloneida Studart, antes da inserção do implante, 

realizada lá também.

Dificuldades e/ou soluções encontradas

O atendimento marcado na Clínica da Família Jeremias 

Moraes da Silva dia 13/02/2020 teve que ser desmarcado por 

causa de um tiroteio que aconteceu na madrugada anterior. 

Logo após esse evento, houve troca de gestão da OS e nossa 

entrada nas Clínicas da Família do território está adiada até que 

as equipes estejam completas. 

Para não deixarmos de atender as pessoas, resolvemos contra-

tar um serviço de transporte de van ida e volta para o consultó-

rio da Derraik Mulher em Ipanema, onde elas foram consulta-

das pela Dra. Ana Teresa Derraik. 

Com a troca de data, algumas pessoas não puderam ir. Elas 

serão atendidas assim que marcarmos nova ação.

Estratégias de Ação

O contato com a Casa das Mulheres se deu presencialemente 

entre Dra. Ana Teresa, Erica Tucherman, Claudia Solano, 

Susana Lacevitz e Andrezza Jorge, coordenadora do equipa-

mento que atende as mulheres do território.

O primeiro contato com a Secretaria Municipal de Saúde se 

deu presencialmente na CAP 3.1 entre Dra. Ana Teresa, Erica 

Tucherman, Marcos Ornelas – Coordenador da CAP 3.1, Leonar-

do Graever – Assessor especial da SMS, Elaina Cristina de 

Souza – Diretora DAPS, Nelma Oliveira – Enfermeira DAPS, 

Alanne Villar – Assessora, Amanda Barbosa – CPES, Julia Leal 

– Coordenadora Casa das Mulheres, Elivanda de Sousa – Redu-

tora de Danos Redes da Maré.

O contato com a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva 

se deu com visita técnica presencial entre Dra. Ana Teresa, 

Erica Tucherman, Marcos Ornelas – Coordenador da CAP 3.1, 

Leonardo Graever – Assessor especial da SMS, Elizabete Rodri-

gues de Brito, Gerente da Clínica, Julia Leal – Coordenadora 

Casa das Mulheres, Elivanda de Sousa – Redutora de Danos 

Redes da Maré.

Houve reunião presencial com os gerentes das clínicas da família 

que atendem o território para apresentação da proposta e 

organização de agenda de marcação de consultas. Estiveram 

presentes  Ana Teresa Derraik – diretora médica e responsável 

técnica do Nosso Instituto; Erica Tucherman – diretora executiva 

do Nosso Instituto; Elizabete Rodrigues de Brito - Gerente da 

Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva; Alana Villar - 

Assessora CAP 3.1; Ana Luiza Caldas – Coordenadora Médica 

CAP 3.1; Livia Alencar Alves – Gerente da Clínica da Família Diniz 

Batista; Patrícia Augusto Brito – Gerente da Clínica da Família 

Augusto Boal; Fabiana Alves – Gerente da Clínica da Família Adib 

Jatene; Henrique Mendes dos Santos – Gerente da Clínica da 

Família Vila do João, Andréa Blum, institucional da Redes da 

Maré; Julia Leal – Coordenadora da Casa das Mulheres.

Captação de Recursos

Foram utilizados recursos financeiros e insumos advindos de 

doação. 

• Preservativos externos Prudence foram doados por DKT do 

Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda.

• Implanon NXT foram doados pela ControlLab Controle de 

Qualidade P Laboratórios Ltda.

• DIU de Cobre foi doado pela Derraik Mulher.

Parcerias

Para esta ação tivemos a parceria da Redes da Maré e da Coor-

denação da CAP 3.1 da Secretaria Municipal de Saúde. 

Informações adicionais

Capacitação de 1 profissional de saúde

Material anexo

Fotos e vídeos do encontro.

Folder informativo.

Material pedagógico.

Banners Nosso Instituto

Kit com folder, preservativos interno e externo, etiqueta Nosso 

Instituto.


