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Seminário Internacional “Saúde e Política de Drogas:
é Preciso Mudar”
23:50

ESF POP RUA

FALE CONOSCO

Inscreva-se em nosso RSS Feed

NO COMMENTS

Siga-nos no Twitter

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Comissão Brasileira

Curta nossa página no Facebook

sobre Drogas e Democracia (CBDD) e o Viva Rio convidam
para o seminário internacional “Saúde e Política de
Drogas: é Preciso Mudar”, a ser realizado nos dias 17 e 18
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de dezembro, das 09:00 às 17:30h, no Museu da Vida, na
Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz (Av. Brasil, 4365,
Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ).

Venha debater experiências bem sucedidas no Brasil e no
exterior, no que se refere ao cuidado e atendimento ao
usuário de álcool e outras drogas e pensar mudanças
para a saúde diante de uma possível mudança na política de drogas vigentes no país.
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Agora é a vez deles – Novembro
Azul contra o câncer de próstata
Saúde do Homem O que é? O
câncer de próstata (CP) é o tumor
mais comum em homens com mais
de 50 anos de idade. Com os progresso...
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O evento é destinado a profissionais de saúde e as inscrições são gratuitas. Atenção: as vagas nos grupos
de trabalho dependem da confirmação da organização. Todos os inscritos serão contatados por e-mail.

Clique aqui para ver a programação completa.
Inscreva-se aqui.

Crack – dois anos de trabalho a
frente de um projeto nacional
Francisco Inácio Bastos, doutor em
Saúde Pública pela Fiocruz ,
pesquisador da Fiocruz e
conselheiro da Rede Pense Livre Em jane...
REDUÇÃO DE DANOS
Em seu conceito mais estrito,
podemos dizer que “redução de
danos é uma política de saúde que
se propõe a reduzir os prejuízos de
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UNICEF e Ministério da Saúde
mencionam a ESF POP RUA no
livro Tecendo Redes
O Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) e o Ministério da
Saúde – Departamento de DST, Aids e Hepatites
Virais e Secretaria de ...

Digite seu comentário...
"As postagens e comentários aqui publicados
aqui são de responsabilidade unica e exclusiva de
seus autores. Os editores reservan-se o direito de
excluir conteúdo ofensivo ou meramente
promocional"
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- Só misturando pra ver o que vai dar! -

Estratégia de Saúde da Família (ESF)

TOTAL DE VISUALIZAÇÕES DE
PÁGINA

3 6 4 6 4
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