RELATÓRIO DE AÇÃO
PALESTRA, APRESENTAÇÃO TEATRAL E
CONSULTAS GINECOLÓGICAS
SEXO, VOCÊ E O MUNDO
HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART
04, 14 e 21/12/2018 • SÃO JOÃO DE MERITI

Objetivos e Metas

• Palestra no auditório do HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART.
• Apresentação teatral da companhia Sapato Velho, do
Doutores da Alegria no projeto Platéias Hospitalares, no
auditório do HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART.
• Consultas ginecológicas para inserção de métodos
contraceptivos reversíveis de longa ação em consultório
do HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART.
• Vacinação contra HPV em consultório do HOSPITAL DA
MULHER HELONEIDA STUDART.
O objetivo proposto era apresentar uma palestra ministrada
pela médica ginecologista Ana Teresa Derraik, de 1 horas de
duração, com apresentação de slides e participação de adolescentes. Ao ﬁnal seria aberto um momento para perguntas
e respostas. Após a palestra, a companhia Sapato Velho fez
uma apresentação do espetáculo A Palhaça que saiu do Circo.
A palestra teve como tema a importância do corpo como
objeto de expressão na sociedade e de que forma a auto-preservação 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, doenças sexualmente transmissíveis, gestação indesejada.
• de que forma esses riscos interrompem o ﬂuxo natural do
desenvolvimento na adolescência, mudando as prioridades.
• as diferentes formas de evitar cada risco, como formação de
rede de apoio, uso de preservativos e métodos seguros de contracepção.
• promoção do autoconhecimento para identiﬁcação da vontade
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 esclarecidas e a conversa aconteceu com alegria e descontração.

Palestra para os adolescentes

No dia da palestra foram distribuídos questionários para os
participantes preencherem. Esses questionários foram elaborados pelas pesquisadoras Carolina Sales Vieira e Giordana Braga,
em reunião presencial, em São Paulo, com Dra. Ana Teresa.
O questionário pretende traçar um perﬁl sociodemográﬁco e
de conhecimento sobre o tema abordado dos participantes,
sejam eles alunos, professores ou proﬁssionais de saúde.
Também foram criados folders informativos para serem distribuídos no ﬁnal da palestra. O conteúdo do folder é o mesmo
conteúdo da palestra.
Ao ﬁnal da palestra as alunas interessadas em métodos contraceptivos reversíveis de longa ação, marcaram consultas ginecológicas no Hospital da Mulher.

Agendamento da consulta

Foram 2 dias de consultas ginecológicas:
Dia 14/12/2018 para inserção de implante. Os implantes foram
disponibilizados pelo NOSSO INSTITUTO através de doação. No
dia, o hospital, junto à Secretaria Municipal de Saúde de São João
de Meriti, disponibilizou vacinas contra HPV para meninos e
meninas que participaram da palestra.
Dia 21/12/2018 para inserção de DIU de cobre. No dia, hospital disponibilizou serviço de imagem para veriﬁcar se os métodos estavam bem localizados em cada mulher.
Durante a palestra, durante a apresentação de teatro e nos
dias das consultas, houve captação de imagens com depoimentos dos participantes.

Consultas

No intervalo entre a palestra e a apresentação teatral o HOSPITAL DA MULHER produziu um lanche para o público.

Público
O público alvo das palestras era adolescentes de todos os
gêneros, estudantes do ensino médio das escolas CIEP 135
AFONSO HENRIQUES LIMA BARRETO, e da ESCOLA ESTADUAL
CAETANO BELONNI, ambas em são João de Meriti. A palestra
era aberta também para proﬁssionais de saúde da unidade e
demais pessoas interessadas. O público esperado para palestra
era de 60 pessoas. O público atingido foi de 96 pessoas, 30
meninos e 66 meninas.
O público alvo das consultas era adolescentes do sexo feminino, que assistiram a palestra e agendaram consulta após o
término da mesma.
• 28 consultas foram marcadas.
• 15 meninas compareceram.
• 5 inseriram implante
• 9 inseriram DIU
• 1 diagnóstico de gravidez.

Estratégias de Ação
O contato com o CIEP 135 AFONSO HENRIQUES LIMA BARRETO se deu presencialmente entre Dra. Ana Teresa, Erica
Tucherman e Bárbara Cézar, animadora cultural da escola.
O contato com o COLÉGIO ESTADUAL CAETANO BELLONI se
deu presencialmente entre Dra. Ana Teresa, Erica Tucherman e
Tatiana Levino, diretora da escola.

O contato com o Companhia Sapato Velho se deu pelo telefone
entre Dra. Ana Teresa e Silvia Contar, produtora do Doutores da
Alegria no Rio de Janeiro.
O contato com o HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART se
deu presencialmente entre Dra. Ana Teresa e Dr. Gilmar de Oliveira Pacheco, diretor do Hospital.
Houve reunião presencial entre Dra. Ana Teresa, Erica Tucherman
e equipe do HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART, enfermeira Cíntia Cardoso Natalucci, técnico administrativo Deivison
Rocha e Dra. Andréia Pacheco para organização do local da palestra bem como agenda de marcação de consultas.
Reunião presencial em São Paulo para elaboração de questionário
para apurar perﬁl sóciodemográﬁco entre Dra. Ana Teresa e
Carolina Sales Vieira e Giordana Braga.
Foram confeccionados cartazes de divulgação para serem distribuídos das escolas citadas e nas dependências do hospital.
Material pedagógico exclusivo foi produzido para a palestra.

Parcerias
Para esta ação tivemos a parceria do HOSPITAL DA MULHER
HELONEIDA STUDART que deu total apoio estrutural e operacional dessa ação, que contou com cessão de espaço para palestra e
consultas, lanche após a palestra, equipe técnica e médica para
apoio na palestra e consultas, equipamento de ultrassonograﬁa,
DIU de cobre e vacinas contra HPV.

Informações adicionais
Isabela Reis, jornalista e Youtuber foi convidada para assistir à
palestra.

