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Objetivos  e  Metas

Palestra virtual pela plataforma ZOOM para mulheres.

O objetivo proposto foi apresentar uma palestra virtual para 

público reduzido, ministrada pela médica ginecologista Ana 

Teresa Derraik, com apresentação de slides.

Com 60 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 Transmis-

síveis de maior prevalência e incidência - como prevenir?;

• informação técnica sobre métodos contraceptivos disponíveis 

no mercado e no SUS;

• 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 pales-

tra virtual. 

Houve captação de fotografias através da tela e nas consultas.

Público

O público alvo era de mulheres do gênero feminino que entra-

ram em contato pelo site do Nosso Instituto interessadas em 

métodos contraceptivos reversíveis de longa ação. 

 8 mulheres participaram da palestra.

 7 consultas foram marcadas. 

 6 pacientes compareceram.

 5 inseriram implante.

 1 inseriu DIU.

 1 exame preventivo foi colhido para entrega direta na unida-

de de saúde de referência.

Estratégias de Ação

Busca espontânea de mulheres através de e-mail e site.

Palestra virtual pela plataforma Zoom e consultas no consultó-

rio da Derraik Mulher.

Captação de Recursos

Foram utilizados insumos advindos de doação. 

 5 Implanon NXT foram doados pela ControlLab Controle de 

Qualidade P Laboratórios Ltda.

 1 DIU de prata foi doado pela DKT do Brasil Produtos de Uso 

Pessoal Ltda.

Informações adicionais

Capacitação prática de 3 profissionais de saúde

Foram distribuídos kits com preservativos internos e eternos 

para todas as pacientes.

Material anexo

Fotos do encontro.

Material pedagógico.
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