L A N Ç A M E N TO DO S C U R S O S D E

Planejamento familiar para o primeiro nível de atenção e
Anticoncepção imediata pós evento obstétrico

O Centro Latino-americano de Perinatologia, Saúde da Mulher e
Reprodutiva (CLAP/SMR) invita cordialmente ao seminário web para a
apresentação de dois cursos:

PLANEJAMENTO FAMILIAR
Destinado a proﬁssionais de saúde do primeiro nível de
atenção. Este é um curso virtual, auto administrado
integrando todos os conceitos de métodos
anticonceptivos.

ANTICONCEPÇÃO IMEDIATA PÓS EVENTO
OBSTÉTRICO
Dirigido a médicos e parteiras em hospitais que atendem
a gestantes no momento do parto e mulheres em
situação de aborto. Este curso tem utiliza diferentes
metodologias de auto-aprendizagem com um
componente de simulação e prática clínica supervisada
com aquisição de competências em um modelo com
tutoria.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Estratégia Mundial
para a saúde da mulher, da criança e do adolescente, clamam pelo
acesso universal aos serviços de planejamento familiar especialmente
para as populações mais vulneráveis e pela redução da necessidade
insatisfeita de planejamento familiar.
O acesso universal aos métodos anticonceptivos modernos e efetivos
garante que as mulheres e as adolescentes possam evitar as
consequências adversas das gestações não intencionais. Os
prestadores de serviços de planejamento familiar constituem a base
da resposta dos sistemas de saúde a estes desaﬁos, especialmente nos
momentos críticos como os causados pela pandemia por COVID-19.

Em espanhol com interpretação simultânea em português e inglês.

Terça-feira 29 de junho de 2021
10:00 am - 11:30 am (EST.)
*Depois de registrar-se, receberá uma conﬁrmação por correio eletrônico com a informação para participar no seminário web
**Se a capacidade da sala virtual for ultrapassada, poderá seguir a sessão ao vivo através do canal da OPAS em YouTube

CLAP
Centro Latino-americano de Perinatologia,
Saúde da Mulher e Reprodutiva

Registrar-se

https://bit.ly/3vO8IVH

