RELATÓRIO FINAL

PALESTRA SEU CORPO
NO MUNDO – papo virtual
PALESTRA VIRTUAL + CONSULTAS
+ CAPACITAÇÃO PRÁTICA
Pela plataforma virtual ZOOM // Consultório Derraik Mulher

05, 09, 14/10/2020 (PALESTRAS)
28/10, 27/11, 10 e 11/12/2020 (CONSULTAS + CAPACITAÇÃO)
• RIO DE JANEIRO

Objetivos e Metas
Palestra virtual pela plataforma ZOOM para mulheres.
O objetivo proposto foi apresentar palestra virtual para público
maior, ministrada pela médica ginecologista Ana Teresa Derraik, com apresentação de slides.
Com 120 minutos de duração, ao ﬁnal foi aberto um momento
para perguntas e respostas.
A palestra teve como tema a autopreservação e cuidado com o
corpo, uso correto de preservativos para a prevenção de ISTs e
opções de contracepção.
Alguns tópicos que marcaram o conteúdo da palestra foram:
• informação técnica sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis de maior prevalência e incidência - como prevenir?;
• apresentação sobre como colocar camisinha interna e externa;
• informação técnica sobre métodos contraceptivos disponíveis
no mercado e no SUS – prós e contras;
• estímulo ao reconhecimento da vontade do outro para que
haja respeito entre indivíduos que se relacionam.
Outro objetivo do projeto foi atender o público para consulta
ginecológica em consultório médico para inserção de métodos
contraceptivos que escolheram após esclarecimento na palestra virtual.
Houve captação de fotograﬁas através da tela e nas consultas.

Público
O público alvo era de mulheres do gênero feminino que entraram em contato pelo site do Nosso Instituto interessadas em
métodos contraceptivos reversíveis de longa ação.

Palestras virtuais • TOTAL: 50 mulheres
DIA 05/10
25 mulheres participaram da palestra
25 mulheres interessadas em inserção de métodos reversíveis de longa ação
DIA 09/10
16 mulheres participaram da palestra
15 mulheres interessadas em inserção de métodos reversíveis de longa ação
DIA 14/10
9 mulheres participaram da palestra
9 mulheres interessadas em inserção de métodos reversíveis
de longa ação

Consultas Ginecológicas • TOTAL: 41 mulheres
DIA 28/10
11 consultas foram marcadas.
9 pacientes comparaceram
7 inseriram implante.
2 inseriram DIU TCu 250A – 3 anos
0 diagnóstico de gravidez

2 exames preventivos foram colhidos para entrega direta na
unidade de saúde de referência.
0 pedido de ultrassonograﬁa para descartar gravidez antes
da inserção do método.
DIA 27/11
10 consultas foram marcadas.
8 pacientes comparaceram
8 inseriram implante.
0 inseriram DIU
0 diagnóstico de gravidez
1 exame preventivos foram colhidos para entrega direta na
unidade de saúde de referência.
0 pedido de ultrassonograﬁa para descartar gravidez antes
da inserção do método.

DIA 10/12
13 pacientes comparaceram
6 inseriram implante.
5 inseriram DIU TCu 250A – 3 anos
1 inseriu DIU TCu 275A – 5 anos
1 paciente preferiu não inserir método contraceptivo
reversível de longa ação
0 diagnóstico de gravidez
0 exames preventivos foram colhidos para entrega direta na
unidade de saúde de referência.
0 pedido de ultrassonograﬁa para descartar gravidez antes
da inserção do método.

DIA 11/12
11 pacientes comparaceram
8 inseriram implante.
3 inseriram DIU TCu 250A – 3 anos

Estratégias de Ação
Busca espontânea de mulheres através de e-mail e site.
Palestra virtual pela plataforma Zoom e consultas no consultório da Derraik Mulher.
Fernanda Martins, médica e colaboradora do Nosso Instituto,
participou da palestra junto com Ana Teresa Derraik. Ela ﬁcou
responsável pela parte de contracepção e métodos.
Participou também das consultas no dia 27/11.

Informações adicionais
Capacitação prática de 2 proﬁssionais de saúde:
01 no dia 28/10
01 no dia 27/11
Foram distribuídos kits com preservativos internos e externos
para todas as pacientes.

Material anexo
Fotos do encontro.
Material pedagógico.

