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Objetivos e Metas
O objetivo proposto era apresentar uma palestra ministrada
pela médica ginecologista Ana Teresa Derraik, de 2 horas de
duração, com apresentação de slides e participação de adolescentes. Ao ﬁnal seria aberto um momento para perguntas e
respostas.
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, questões sociais e técnicas foram abordadas e calorosamente discutidas. Ficou claro a importância de promover
capacitação e atualização aos proﬁssionais de ponta que hoje
atendem a clientela em busca de contracepção.

Público
O público alvo era adolescentes de todos os gêneros, da
região. A palestra era aberta também para proﬁssionais de
saúde da unidade e pessoas interessadas. O público atingido
foi de 21 pessoas.

Estratégias de Ação
O contato com o CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE AMÉRICO
VELOSO se deu entre Dra. Ana Teresa e Clarisse Lopes, fonoaudióloga do Centro.
Clarisse convocou os adolescentes envolvidos no RAP
DA SAÚDE para se engajarem na promoção do evento.
O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE abriu o auditório para receber a palestra.
Material pedagógico exclusivo foi produzido para a palestra.

Parcerias
Para esta ação tivemos a parceria de adolescentes que participam do RAP DA SAÚDE - Rede de Adolescentes e Jovens
Promotores da Saúde

