ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:

Programa de Apoio a Saúde da Mulher na Escola Olga Benário Prestes (Colônia Penal Feminina do Recife)

2-Centro: Ciencias da Saúde

3- Departamento:
Nucleo de Saúde Pública

4- Nome (Professor Coordenador): Adriana Paula de 5- Fone:
Andrade da Costa e Silva
81 88922162
7- E-mail:
Adri.odontolegal@gmail.com

6-Fax:
81 21268558

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Rogério Dubosselard Zimmermann / doutor/ rdzlegal@uol.com.br
Clovis César de Mendoza / esp./ clovismendoza@yahoo.com.br
Paloma Rodrigues Genú / mestre /paloma_genu@uol.com.br
Marcílio Aroucha / doutor /marciliolins@gmail.com
Maria Eliande de Andrade da Costa e Silva / esp. /eliande.andrade@hotmail.com
Rita de Cassia Galvão de Farias / grad./
Vinicius José Santiago de Souza / grad./ viniciussantiago@lopessantiago.com.br
9- N° de
técnico
(s):
-0-

10-N° de alunos de graduação: (especificar nome, curso, e-mail e função no projeto):

Pablo Emanuel Lisboa, Medicina,pablemanuel@hotmail.com
Catharine Rodrigues de Barros Rodrigues,Medicina,cathynha_@hotmail.com
Dhyego Lima, Terapia ocupacional, codedln@hotmail.com
Carolina Vasconcelos de Almeida Neves, Enfermagem,
Kamila Vasconcelos Neves Troper, Medicina, kamilavasconcelos@gmail.com
Adriana Baltar Maciel, Fisioterapia, adrianabaltarmaciel@gmail.com
Larissa Cavalcanti do Amaral Almeida, Fisioterapia, ftlarissaalmeida@gmail.com
Paulo Roberto Santos da Costa Cirne Jr.- Medicina, paulocirne@hotmail.com
Cecilia Maria de Sá Barreto Cruz – Odontologia,
Renata Janaina Pereira de Souza – Fisioterapia, rennata_janaina@hotmail.com
Anne Elizabeth Ferraz de Andrada – Medicina, anneelizabeth87@hotmail.com
Anne Jamylle de Almeida Cabral – Medicina, annejamylle@hotmail.com
Juliana Mota de Souza Silva – Medicina, julocamota@hotmail.com
Nathali Mireise Costa Ferreira – Medicina, nathalicosta@hotmail.com
Karina Sampaio Cavalcanti – Medicina, karinacavalcanti_@hotmail.com
Victor de Carvalho Brito Pontes – Medicina, victorbritopontes@hotmail.com
Diego Canuto Ribeiro de Araújo – Medicina, diegocanuto22@gmail.com
Cecília Monteiro Rodrigues – Medicina, cecile_soleil@yahoo.com.br
Catarina Rattes Lima – Fisioterapia - catarina_rattes@hotmail.com
Lívia Cristina Gomes Silva – Medicina, liviacristina.gomes@gmail.com

12- Área atuação:
[ ] Comunicação

[ ] Educação

[ X ] Saúde

11-N° de alunos de
Pós-Graduação
(especificar nome,
e-mail e função no
projeto):
-0-

[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção

[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

13- Local:
Escola Olga Benário Prestes – Rua do Bom Pastor, Presídio
Feminino do Recife.

[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

14- Período de Execução:

Início: 08 de setembro 2009
Término: 10 de dezembro 2010

15-Público Alvo:
Diretamente: Reeducandas: 184 matriculadas na Escola Olga Benário nos três períodos (manhã, tarde e noite), e ainda, 11
(onze) professores, sendo 07 (sete) destes regentes de turma.
Indiretamente: Detentas (e familiares) em geral, representando atualmente cerca de 687 mulheres, número variável
diariamente, em razão dos trâmites jurídicos as quais estão submetidas, em função de suas condições.
16- Objetivos:

As atividades do projeto objetivam levar informação e conscientização acerca do cuidado com a saúde, em
especial a saúde da mulher, onde serão contemplados temas relativos ao corpo, saúde feminina, auto-estima,
Aids, DST, Violência, Maternidade e família,sempre sob a ótica da melhoria da qualidade de vida.
17- Parcerias:

Depto. Medicina Social – CCS - UFPE
Depto. Materno-Infantil – Hospital das Clinicas – UFPE
Polícia Militar de Pernambuco
Sec.Defesa Social – SDS- Escola Olga Benário Prestes
LOPESSANTIAGO Advogados
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):

Este projeto compreende ações educativas e preventivas relacionadas a saúde da mulher, onde serão
abordados temas relativos ao corpo, saúde feminina e auto-estima, sempre sob a ótica da melhoria da qualidade
de vida. Com base na experiência desenvolvida, e considerando tratar-se de um presídio feminino, revelou-se a
necessidade de uma maior atenção a assuntos mais direcionados a este gênero. Sendo na sua grande maioria
composta de mulheres carentes e de pouca escolaridade, e ainda, ponderando serem os presídios, por sua
superlotação e grande mobilidade de detentas, importante meio de propagação de doenças, justifica-se o
desenvolvimento de programas que aliam a educação e saúde, no sentido de promover a conscientização
destas mulheres acerca dos cuidados que devem tomar. A saúde da mulher exige uma série de atenções e
atitudes, em especial preventivas. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças sexualmente transmissíveis
(DST) e as dermatoses estão entre as principais doenças verificadas nos presídios do país. Assim, as atividades
do projeto versarão justamente para orientações nestes assuntos, bem como sobre questões relativas à
violência contra a mulher, maternidade, valorização da auto-estima, Aids e família. Acredita-se que a paciência e
persistência de todos os atores envolvidos, aliadas a uma orientação atrativa e afetuosa, podem estimular ainda
mais a harmonia, a auto-estima, e a conscientização das reeducandas com o desenvolvimento de um espírito de
coletividade, contribuindo de forma importante para a ressocialização e construção da qualidade de vida.

19- Palavras-chave (5):
Mulher, presídio,
Saúde feminina,

qualidade de vida,

Promoção de saúde
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