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VIDEOAULAS
Políticas Públicas de Cooperação Internacional em Saúde em Perspectiva Bioética

A Videoteca do Nethis reúne mais de 100 vídeos, entre palestras e aulas, divididos em oito playlists no
canal do YouTube. As próximas edições do Nethis Informa trarão as vídeoaulas de um curso completo
de atualização sobre “Políticas Públicas de Cooperação Internacional em Saúde em Perspectiva
Bioética”. Acesse.
 

ACESSO ABERTO
Nethis disponibiliza publicações completas sobre saúde
 

Os Sanitaristas de Jucás e o agente de saúde  

“Este livro registra depoimentos de dois sanitaristas comprometidos com os ideais
que compartilham, tecendo rotas e percorrendo trilhas em busca de seus sonhos”.
“Relatos que reforçam a crença de que é possível fazer política de saúde com
compromisso e responsabilidade”.

Dos autores: José Paranaguá de Santana e Janete Lima de Castro

 

 

http://www.88.dtikm3.com/g/f002-8a77c-5d2-5b-d-43fa10c50808eeleP5me0ewe6TtX
http://www.88.dtikm3.com/g/f002-8a77c-5d2-5b-d-43fa10c50808eeleP5me0ewe7COn
http://www.88.dtikm3.com/g/f002-8a77c-5d2-5b-d-43fa10c50808eeleP5me0ewe7COo


Ser e Saúde: repensando a saúde com Heidegger  

“Saúde é um conceito que pertence à tradição do pensamento metafísico. De
Aristóteles a Nietzsche, quem refletiu sobre o que são os entes em sua totalidade e
sobre o que o homem tem de particular em relação aos demais entes, pensou
também o que caracteriza a saúde. Os conceitos de saúde e de enfermidade
somente podem ser elucidados com propriedade quando se tomam por referência
as respostas que foram dadas a essas duas questões fundamentais da metafísica”.
Trecho retirado da introdução do livro.
 

História, Ciências e Saúde – Manguinhos – Bioética e saúde global nas
Américas

Os artigos analisam experiências de cooperação internacional em saúde nas
Américas e na África; a dinâmica de alguns atores – como o governo e as
instituições brasileiras internacionais – nos processos de cooperação e na
construção de políticas de saúde. Há discussões sobre os aspectos sociais desses
processos, incluindo valores sustentados no campo da ética e da solidariedade e
interesses associados à política externa. 
 

Estudos e análises do Observatório Internacional de Capacidades Humanas,
Desenvolvimento e Políticas Públicas 

Esta publicação apresenta como foco as condições crônicas como contribuição as
novas formas de pensar políticas de saúde. Os contemplam um diversificado
temário: conjuntura pós-2010, ambiente e bioética, saúde e agrotóxicos,
medicalização, tabagismo, alcoolismo, alimentos industriais, regulação de fatores de
risco, saúde e liberdade, promoção da saúde, pessoas com deficiências e políticas
de drogas. 
 

ACESSO ABERTO COM TEXTOS COMPLETOS: BVS Bioética e
Diplomacia em Saúde

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Bioética e Diplomacia em Saúde
disponibiliza textos completos sobre a seguinte intersecção temática: saúde,
relações internacionais e bioética. A bibliografia disponível é selecionada e
categorizada por especialistas, garantindo a qualidade e confiabilidade do
acervo. Conheça aqui.
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