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Objetivos  e  Metas

Palestra para o XIV Fórum do Serviço Social sobre Violência 

Institucional da Saúde. A palestra foi ministrada para profissio-

nais de saúde convidados, pela médica ginecologista Ana 

Teresa Derraik.

Com 1 hora de duração, teve apresentação de slides e um 

momento para perguntas e respostas. 

A palestra teve como proposta pensar o tema: a mulher e os 

espaços de atenção à saúde - uma relação violenta?

Alguns tópicos que marcaram o conteúdo da palestra foram:

•  princípios e diretrizes do SUS;

• o que é violência institucional?

• políticas públicas, legislação, normas técnicas, códigos de 

ética dos conselhos, protocolos da instituição, empatia;

• mortalidade materna;

• planejamento reprodutivo;

• violência obstétrica;

• abortamento;

• acesso à exames de prevenção, câncer de mama citologia 

oncótica;

• prevenção de ISTs, gravidez indesejada, 

métodos contraceptivos.

Público

O público alvo das palestras era de assistentes sociais.

Participaram do encontro 30 profissionais de saúde.

Nosso objetivo de marcar consultas com o maior número de 

meninas não se deu como esperado pois as adolescentes que 

participaram da palestram, em sua maioria, ainda não havia 

iniciado a sua vida sexual. 

Mudamos o tom da palestra para que todos pudessem aprovei-

tar ao máximo as informações passadas.

Estratégias de Ação

Adriana Ribeiro, da área de Diretoria Técnica de Serviço Social, 

da Secretaria Municipal de Saúde - Belford Roxo, entrou em 

contato com Ana Teresa Derraik e Erica Tucherman através de 

e-mail e fez o convite para a participação como palestrante.

 

Foi confeccionado material de divulgação nas mídias sociais.

Foi preparado especialmente para a palestra material pedagó-

gico audiovisual.
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