
Fortalecimento da capacidade de pesquisa para
responder às necessidades de saúde sexual e reprodutiva

dos migrantes da Venezuela e da América Central 

WEBINAR

Data: 7 de março de 2023 | Horário: 8h00 (WDC)

Em um esforço para fortalecer a resposta do sistema de saúde e entender
melhor as necessidades de saúde e direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) dos

migrantes da Venezuela e da América Central, em 2019 foi publicado um
convite para a apresentaçao de propostas de pesquisa colaborativa. Onze

projetos de oito países: Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, El
Salvador, Guatemala, México e Peru foram implementados.

 
Durante o webinar serão apresentadas as conclusões gerais e os principais

pesquisadores selecionados fornecerão informações mais detalhadas sobre
seus projetos.

 
O convite foi liderado pelo Programa Especial de Pesquisa, Desenvolvimento e

Treinamento em Reprodução Humana (HRP) do
PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Banco Mundial, em colaboração com TDR, AHPSR,

CLAP/SMR e CEMICAMP.
 



Compartilhar os resultados de 11 projetos de pesquisa implementados em oito
países latino-americanos que descrevem o impacto da migração em massa sobre
SDSR, doenças infecciosas e a resposta dos sistemas de saúde.
Discutir com as principais partes interessadas possíveis ações para mitigar o
impacto da migração em SDSR por meio da colaboração Sul-Sul.
 Compartilhar as lições aprendidas sobre respostas inovadoras para
necessidades semelhantes, incluindo sucessos e fracassos.

 

Objetivos:

Inscreva-se aqui
 

  https://www.youtube.com/pahotv
 

Haverá tradução simultânea em espanhol, inglês e português.

Em 2018, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) estabeleceu a
migração em massa como um problema de saúde regional prioritário nas

agendas nacionais, sub-regionais e regionais. Nos últimos anos, dois
fenômenos simultâneos de migração regional em massa vêm ocorrendo
nas Américas, à medida que pessoas de países da América Central e da

Venezuela migram para outros países da região.
 

Saúde e direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) são parte integrante da
saúde, e garantir o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva entre
imigrantes continua sendo uma grande prioridade de saúde pública. Há
evidências, embora limitadas, de que os migrantes enfrentam maiores
dificuldades para alcançar seus direitos de saúde sexual e reprodutiva.

 
 
 

https://paho-org.zoom.us/webinar/register/WN_tPDP1KY1SWmgGP7TVF5geA
https://www.youtube.com/pahotv

