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Desigualdade, Desenvolvimento e Cooperação
Internacional em Saúde: uma equação possível?
É o tema da próxima sessão do VII Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública,
promovido pelo Nethis/Fiocruz Brasília. A palestra será hoje, 25 de agosto, às 14 horas, no au-
ditório interno da Fiocruz Brasília. Participe e receba o certificado de frequência, emitido pela
Escola Fiocruz de Governo. Inscreva-se »

 

Seminário Internacional: 
Filantrocapitalismo e a Saúdeno Mundo

Na próxima quarta-feira, 31 de agosto, a Fiocruz
Brasília receberá uma das principais lideranças
em Saúde Global, Anne Emanuelle Birn, pesqui-
sadora da Universidade de Toronto, Canadá.
Birn falará sobre "Filantrocapitalismo e a Saúde
no Mundo" junto com o Félix Rigoli, pesquisador
da Universidade de São Paulo (USP) e ex-
consultor da Organização Pan-Americana da
Saúde (Opas/OMS). As palestras são abertas
ao público e ocorrerão no auditório interno.
Inscreva-se»

Chamada Pública para Número Temático:
Desenvolvimento, Desigualdade e
Cooperação Internacional em Saúde

Revista, editada pela Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (Abrasco), recebe artigos até 19
de outubro. O editor convidado para este núme-
ro temático, desenvolvido em parceria com o
Nethis/Fiocruz Brasília, é José Paranaguá de
Santana, coordenador do Núcleo. Os interessa-
dos em publicar devem enviar os artigos, de a-
cordo com as normas da Revista, para o e-mail
nethis.publica@gmail.com.
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“O desafio é
fazer com que
o judiciário
brasileiro en-
tre em campo
com o com-
promisso de
proteger a
vida das
pessoas”

,disse o assessor da Fiocruz Brasília, José
Agenor Álvares, ex-diretor da Anvisa e ex-
ministro da Saúde, sobre a suspensão da
norma da Anvisa (RDC 14/2012), que proíbe
substâncias como açucares e aromatizantes em
cigarros. Álvares participou no dia 23 de agosto,
do Seminário Alianças Estratégicas para
Promoção da Saúde 2016, promovido pela
Aliança de Controle do Tabagismo (ACT), em
Brasília. Leia mais»

Imagem: Divulgação.

SBB lança livro sobre Bioética e Saúde Pública

Coordenador do Nethis/Fiocruz Brasília, José Paranaguá de Santana,
um dos 29 autores convidados, publicou o artigo “Acesso à Saúde em
um Mundo Desigual”, que critica a insuficiência de reflexões sobre o
conceito de saúde e sobre os modelos de desenvolvimento mundial (e
de cada país) responsáveis pela produção e reprodução das
desigualdades. Leia mais»

Desigualdade, bioética e Direitos Humanos
Autor(es): Carvalho, Regina Ribeiro Parizi; Albuquerque, Aline. Acesse»

O tabaco e sua legislação no cenário internacional  A Convenção-
Quadro para o Controle do Tabaco como paradigma frente à
diplomacia e à governança em saúde global
Autor(es): Correia Junior, Rubens; Ventura, Carla Arena. Acesse»
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