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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DEBATE MELHORES ABORDAGENS PARA CRACK,
MACONHA, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS novo!
Seguir

As mais bem sucedidas experiências de cuidado e atenção a usuários de drogas no Brasil e no
exterior serão debatidas no Rio de Janeiro durante o seminário internacional “Saúde e Política de

Detalhes do Release

Drogas: é preciso mudar”. Organizado pela C omissão Brasileira sobre Drogas e Democracia (CBDD),
a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e com o apoio do Viva Rio, o encontro acontece nos dias 17 e 18 de
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dezembro, no Museu da Vida.
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A experiência de combate ao crack no Canadá, a proposta de regulamentação da maconha no Uruguai
e a descriminalização do uso de drogas em Portugal serão apresentados no painel Mundo,
respectivamente, pelo especialista em saúde pública da Universidade Simon Fraser, no Canadá,
Benedikt Fischer, o vice-Ministro da Educação e Cultura do Uruguai, Oscar Gómez da Trindade, e a
representante do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências de
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O Brasil estará representado pelo presidente da CBDD e da Fiocruz, Paulo Gadelha, o coordenador da
Área Técnica de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Roberto Tykanori, o Deputado Paulo Teixeira, a

Logotipo

Ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário
Nunes, o Secretário Nacional de Atenção à Saúde, Helvecio Miranda, o Secretário Estadual de Saúde,
Sérgio Cortes, e o Secretário Municipal de Saúde, Hans Dohmann.

Arquivo PDF
O primeiro dia do encontro será dedicado à apresentação e debate sobre políticas de promoção da
saúde e assistência ao usuário de drogas e o impacto de uma possível mudança da legislação sobre
o assunto.
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No segundo dia, os participantes serão divididos em seis grupos de trabalho para debater diferentes
aspectos relacionados ao atendimento do usuário nos três níveis de atenção à saúde: primário (com
foco na promoção, prevenção e reabilitação da saúde), secundário (mais especializado e de maiores
níveis tecnológico e de complexidade) e terciário (de alto nível tecnológico e de complexidade). No final
do encontro, os grupos de trabalho se reunirão para elaborar um relatório com propostas para a
construção de novas práticas de saúde.

Programação completa em anexo. Mais informações no site www.vivario.org.br

Seminário “Saúde e Política de Drogas: é preciso mudar”
Data: 17 e 18 de dezembro (segunda e terça-feira)
Horário: das 9:00 às 1700h
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Local: Museu da Vida, na Fiocruz
Endereço: Av. Brasil, 4365, Manguinhos – Rio de Janeiro.
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