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Objetivos  e  Metas

Palestra no auditório do Espaço CEDIM sobre violência obsté-

trica. A palestra foi ministrada pela médica ginecologista Ana 

Teresa Derraik e teve 2 horas de duração e muita participação 

do público presente.

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 evento foi aberto ao público.

Participaram 20 mulheres. 

Estratégias de Ação

Sandra Ornelas, Sub-Secretária da Mulher da Secretaria Estadu-

al de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, entrou em contato 

diretamente com Ana Teresa para fazer o convite.

Foi preparado material audiovisual.

Informações Adicionais

O evento contou com a presença marcante 

do coletivo de doulas Fardo de Ternura



Objetivos  e  Metas

Palestra no auditório do Espaço CEDIM sobre violência obsté-

trica. A palestra foi ministrada pela médica ginecologista Ana 

Teresa Derraik e teve 2 horas de duração e muita participação 

do público presente.

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 evento foi aberto ao público.

Participaram 20 mulheres. 

Estratégias de Ação

Sandra Ornelas, Sub-Secretária da Mulher da Secretaria Estadu-

al de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, entrou em contato 

diretamente com Ana Teresa para fazer o convite.

Foi preparado material audiovisual.

Informações Adicionais

O evento contou com a presença marcante 

do coletivo de doulas Fardo de Ternura


