RELATÓRIO FINAL

CAPACITAÇÃO DIU CAP/
CLÍNICA DA FAMÍLIA
CAP 3.1 e CLÍNICA DA FAMÍLIA
JEREMIAS MORAES DA SILVA
Capacitação teórica e prática para médicos da família
17/11/ 2020 - teórica
19/11/2020 - prática

Objetivos e Metas
Capacitação teórica e prática sobre manejo e inserção de DIU
para médicos de família.
A carga horária foi de 120 minutos de aula teórica e 240 minutos de treinamento prático na Clínica da Família Jeremias
Moraes da Silva.
Captação de fotograﬁas das etapas da capacitação.
Nosso Instituto certiﬁcou os médicos que passaram pelas duas
etapas.
A capacitação teórica foi realizada no auditório da CAP 3.1 e no
auditório da Policlínica José Paranhos Fontenelle, no dia 17/11.
A capacitação prática foi realizada na Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva, no dia 19/11.

Público
Público alvo de médicos da família interessados em fazer capacitação para manejo e inserção do método contraceptivo reversível de longa ação – DIU DE COBRE e de usuárias da Clínica da
Família Jeremias Moraes da Silva interessadas em contracepção de longa ação.
8 médicos participaram da capacitação teórica
7 ﬁzeram a capacitação prática
1 usuária da CF Jeremias foi atendida.

Estratégias de Ação
Em fevereiro de 2020 foi alinhada uma ação entre CAP 3.1
(Secretaria Municipal de Saúde), Casa das Mulheres e Nosso
Instituto com intuito de capacitar os médicos da família das
Clínicas do Complexo da Maré, que não pôde ser realizada à
época devido ao isolamento social que se deu durante a pandemia da Covid 19.
Em Outubro, Ana Teresa Derraik foi procurada por Julia Leal,
Coordenadora da Casa das Mulheres (aparelho da Redes da
Maré) perguntando se poderíamos dar um suporte à CF Jeremias, a pedido de Elizabete Rodrigues de Brito - Gerente da
Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva, para sanar a ﬁla
para inserção de DIU que estava grande. Elizabete estava
assustada com a taxa de nascimentos ao longo do ano.
Foi feita uma reunião virtual pela plataforma Zoom para
alinhar a ação.
Estiveram presentes:
Ana Teresa Derraik, Erica Tucherman, Julia Leal, Coordenadora da Casa das Mulheres (aparelho da Redes da Maré) , Luna,
Alanna Villar – Assessora CAP 3.1 da Secretaria Municipal de
Saúde, Elizabete Rodrigues de Brito - Gerente da Clínica da
Família Jeremias Moraes da Silva, Casa das Mulheres, Dinnyy.
A ação consistiu em capacitar médicos da família das Clínicas
Jeremias Moraes da Silva e Diniz Batista de Souza e sanar
parte da ﬁla de mulheres inscritas na CF interessadas na inserção de DIU.

Captação de Recursos
Foram utilizados insumos advindos de doação feita por ControJerelLab Controle de Qualidade P Laboratórios Ltda.

Informações adicionais
Capacitação teórica de 8 proﬁssional de saúde.
Capacitação prática de 7 proﬁssionais de saúde.
7 médicos receberam certiﬁcados de capacitação.
A Casa das Mulheres fez um cadastro das usuárias da Clínica
Jeremias Moraes da Silva junto à sua equipe de Assistente
Social e Psicóloga e fez a distribuição de coletores menstruais
para elas.

Material anexo
Fotos dos encontros.
Material pedagógico criado por Dra. Ana Teresa Derraik especialmente para a aula teórica.
Certiﬁcado para quem concluiu a capacitação teórica e prática,
com carga horária de 4 horas.

