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Objetivos  e  Metas

Aula ministrada pela médica ginecologista Ana Teresa Derraik 

e teve 3 horas de duração e participação ativa do público 

presente.

A palestra teve como tema a sexualidade na adolescência 

e abordagem no atendimento nessa faixa etária.

Alguns tópicos que marcaram o conteúdo da palestra foram:

• puberdade: o que é e quais as características;

• anatomia feminina e masculina;

• enfrentamento da gestação na adolescência;

• contracepção segura: uso ideal X uso habitual 

• métodos contraceptivos reversíveis de longa ação;

• abordagem diferenciada no atendimento aos adolescentes;

• prevenção à ISTs;

• formas e tipos de violência.

Público

17 alunas do curso de pós-graduação de Atenção Integral à 

Saúde Materno Infantil da UFRJ.

Estratégias de Ação

Professor Marcus Renato de Carvalho entrou em contato 

diretamente com Ana Teresa para fazer o convite.

Material Anexo
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