Universidade Federal da Bahia – Escola de Enfermagem
Grupo de estudos sobre saúde da mulher – GEM
Grupo de pesquisa em Sexualidades, Vulnerabilidades e Gênero – GSVG

III SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR SOBRE DROGAS: protagonismo feminino e
atuação de enfermagem numa perspectiva de gênero
PERÍODO: 24 E 25 DE MAIO DE 2012 (quinta e sexta feira)
LOCAL – AUDITORIO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA DE SAUDE (BUS)

PROGRAMAÇÃO
Dia - 24/05 (quinta feira)
Público alvo: aluna(o)s da pós-graduação matriculada(o)s na disciplina Gênero e Saúde e ENFA Gênero,
racismo e saúde
14h – Conferencia de abertura - Drogas como problema social, de saúde e de (in)segurança pública
Conferencista: Dr. Gesse Silva – coordenador do Núcleo de Estudos no Abuso de Drogas- Secretaria de
Segurança Pública
15h30min – debate - 16h – intervalo
16h30min – Resultados de pesquisa com foco no protagonismo feminino e as drogas
Coordenação: Mariana Menardo
a) Características sociodemográficas de mulheres presidiarias em Salvador-Ba
Apresentadora: Enfermeira Miriam Souza Neri
b) Impactos do envolvimento de presidiarias com o fenômeno das drogas
Apresentadora: Enfermeira Mestra Vanessa dos Santos Moreira
17h30min – debate
18h – Encerramento

Dia 25/05/12 – Sexta feira – Manhã
Público alvo: discentes de enfermagem matriculada(o) nas disciplinas - Fundamentos de enfermagem
em Saúde coletiva (4º semestre), Enfermagem na atenção á mulher na maternidade e Enfermagem na
atenção á saúde da criança e adolescente hospitalizado (6º semestre)
8h - Resultado de pesquisa:
Coordenação: Caliane Sampaio

a) Atuação de enfermeiras junto a pessoas envolvidas com drogas
Apresentadoras: Mariana Lima e Maiane França
8:20 - Conferência: Protagonismo feminino no fenômeno das drogas: envolvimentos e impactos numa
perspectiva de gênero
Conferencista: Profª Drª Jeane Freitas de Oliveira – EEUFBA
10h – debate - 10:30 - intervalo
11:00 – Mesa redonda: atuação de técnica(o)s de enfermagem junto a pessoas envolvidas com drogas
Coordenação – Teresa Paula Galvão Vieira da Costa
Participantes: Dilmar Veloso – CAPs ad Pernambués
Cassia Lima e Jamile Belo - no CAPs ad Gey Espinheira
12:30 – intervalo para almoço

Dia – 25/05/12 – Sexta feira – tarde
Público alvo: bolsistas e voluntárias do Grupo de estudos sobre saúde da mulher – GEM e do Grupo de
pesquisa em Sexualidades, vulnerabilidades e gênero (GSVG).
14h – Mesa Redonda: A estratégia de Redução de Danos: princípios teóricos e relatos de experiências
junto a pessoas usuárias de drogas
Coordenação: Jeane Freitas de Oliveira
Participantes:
1) - Marcia Rebeca Rocha – Enfermeira da Aliança de Redução de Danos Fatima Cavalcante,
Mestranda da Escola de Enfermagem de UFBA - Princípios e história da RD no Brasil.
2) Benimário Silva – redutor de danos com atuação na Aliança de Redução de Danos Fátima
Cavalcante – FAMED/UFBA - enfrentamentos, desafios, limites e possibilidades de atuação
junto a pessoas envolvidas com drogas
3) Shirley Barreto – Redutora de danos com atuação na Aliança de Redução de Danos Fátima
Cavalcante– FAMED/UFBA - enfrentamentos, desafios, limites e possibilidades
4) Gesse Oliveira - Redutor de danos com atuação no CAPs ad Pernambués 16:30 – debate
18h – Encerramento – Lanche coletivo

