NETHIS

NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE
BIOÉTICA E DIPLOMACIA EM SAÚDE

RELATÓRIO ANUAL

DE ATIVIDADES

Núcleo de Estudos sobre
Bioética e Diplomacia em Saúde

NETHIS
Relatório anual
de atividades 2013

© 2014 Nethis - Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde.
Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não
seja para venda ou qualquer fim comercial.

Tiragem 1ª edição, 2013 – 50 exemplares

Sumário
Introdução - 3
1. Elaboração e Publicação de Trabalhos Científicos - 4

http://www.bioeticaediplomacia.org

Trabalhos de conclusão em programas de pós-graduação - 4
Coordenador

Orientação em programas de pós-graduação - 4

José Paranaguá de Santana

Artigos publicados em revistas indexadas - 4

Elaboração e coordenação técnica e editorial

Capítulos de livros - 5

Assessoria de Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz Brasília (Ascom/Fiocruz Brasília)

Livros - 5

Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde

2. Cooperação com instituições nacionais e internacionais - 6
Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública - 6

Colaboração

Revisão técnica

Alejandra Carrillo Roa

Ascom Fiocruz Brasília

Programa Diálogos da UnB TV - 7

Alexandra Borda de Abranches

Nethis

16º Americas Model United Nations (Amun) - 8

Projeto gráfico, revisão e editoração:

II Jornada de Bioética do DF e 1º Encontro dos Ex-Alunos de Bioética da UnB - 8

Carlos Henrique A. Paiva
Cecília da Almeida Lopes
Felipe Ricardo Baptista e Silva
Maíra Fedatto

Ascom Fiocruz Brasília
Ficha catalográfica elaborada por Neilia Barros Ferreira de Almeida.

Manoel de Araújo Amorim
Neilia Barros Ferreira de Almeida
Rejane da Cruz Soares Carvalho
Roberta de Freitas Campos
Samira Santana de Almeida
Thiago Rocha da Cunha

Comitê Técnico da BVS de Bioética e Diplomacia em Saúde - 9
3. Apresentações em congressos e encontros científicos - 10
1º Fórum da Rede BVS Brasil (abril) - 10
4º Encontro Nacional de Relações Internacionais (julho) - 10
XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação
(CBBD) (julho) - 11
X Congresso Brasileiro de Bioética (setembro) - 11
XXI Reunião Anual de Iniciação Científica (XXI RAIC) (setembro) - 13
II Fórum Bibliotecas Virtuais em Saúde da Fiocruz e IX Encontro da Rede de Bibliotecas da
Fiocruz (dezembro) - 13

Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde.
N964r

Relatório anual de atividades 2013 / Núcleo de Estudos sobre Bioética
e Diplomacia em Saúde. – Brasília: NETHIS, 2014.
28 p.: il.

4. Atividades de Ensino - 14
Curso de Atualização em Políticas Públicas de Cooperação Internacional em Saúde em
Perspectiva Bioética - 14
Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública - 15
Ciclo de Estudos sobre Desenvolvimento, Justiça e Saúde no Contexto Internacional - 15

1. Bioética. 2. Diplomacia em saúde. 3. Cooperação internacional. 4.
Saúde pública. 5. Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. I. Título.

Equipe técnica - 16
Pesquisadores Associados - 18

NETHIS - Relatório Anual de Atividades

3

Introdução
O Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde (Nethis) completou em 2013 seu quarto
ano de funcionamento, graças ao apoio institucional da Fundação Oswaldo Cruz, por meio do Centro
de Relações Internacionais em Saúde e da Diretoria de Brasília; da Organização Pan-Americana da
Saúde, por intermédio da representação brasileira; e da Universidade de Brasília, via Cátedra Unesco
de Bioética e Programa de Pós-Graduação em Bioética da Faculdade de Ciências da Saúde e do Instituto de Relações Internacionais.
Nesse período, a equipe do Nethis participou de mais de 20 encontros científicos, entre simpósios,
reuniões, seminários congressos, nos quais realizou três minicursos, apresentou 40 trabalhos em
sessões de temas livres, além de participação em painéis, mesas redondas ou conferências; promoveu ininterruptamente sete Ciclos de Debates semestrais, perfazendo 28 sessões; promoveu três
cursos de atualização; publicou mais de 10 artigos em revistas científicas e livros, além de quatro
publicações técnicas.
O Núcleo implantou e mantém, atuando como sua secretaria executiva, a Biblioteca Virtual sobre
Bioética e Diplomacia em Saúde (BVS/Nethis), que integra a rede de bibliotecas virtuais da Fiocruz,
vinculada ao Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - Bireme/
Opas. Um segmento especial dessa biblioteca é constituído por uma videoteca no youtube (Nethisvideo), composta pelas gravações de conferências, aulas e entrevistas promovidas pelo Nethis.
O portal do Nethis apresenta informações detalhadas sobre esses aspectos, notícias sobre o trabalho
da equipe técnica, de eventos científicos, pesquisas e reportagens sobre temas da bioética, da saúde
pública e das relações internacionais.
Além da atuação colaborativa com as instituições fundadoras citadas anteriormente (Fiocruz, UnB e
Opas), o Nethis coopera com outras instituições, mediante participação de especialistas, docentes e
pesquisadores em diversas iniciativas, especialmente no Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia
e Saúde Pública e outros projetos educacionais e científicos citados neste e em relatórios anteriores.
Centenas de profissionais de diversas áreas, de organizações públicas e não governamentais, de
instituições acadêmicas e profissionais foram beneficiados com essas programações.
Nossas metas para 2014 são ambiciosas: manter em permanente atualização o acervo da BVS/Nethis;
descentralizar a oferta dos cursos de atualização, realizando-os conjuntamente com outras unidades
da Fiocruz no País; desenvolver e iniciar a oferta desses cursos na modalidade de ensino a distância
via Web; ampliar o compartilhamento das sessões do Ciclo de Debates sobre Bioética e Diplomacia
e Saúde Pública, tanto descentralizando os eventos para outras capitais como mediante divulgação
ao vivo pela internet; expandir a participação em congressos e outros encontros científicos; ampliar
a produção e publicação de trabalhos científicos. Todas essas expectativas referem-se ao que já se
encontra em andamento, contudo, ousadia maior refere-se à implantação do “Programa de Pesquisa
e Comunicação: Perspectivas bioéticas da regulação de produtos de uso humano vinculados a fatores
de risco das doenças crônicas, no contexto das relações internacionais do Brasil”, cujo termo de referência foi desenvolvido em colaboração entre Nethis e o Observatório Internacional de Capacidades
Humanas, Desenvolvimento e Políticas Públicas (Oich/Nesp/UnB), cujo termo de referência encontra-se publicado no portal Nethis.
Esperamos que este relatório, além de representar uma prestação de contas, expresse nosso sincero
agradecimento a todos que contribuíram para os resultados até agora alcançados e seja um estímulo
para novos encontros e conjugação de esforços em prol dos ideais que nos animam.
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1 - Elaboração e publicação
de trabalhos científicos
Trabalho de conclusão em programa de pós-graduação

Artigos publicados em revistas

• FEDATTO, M. A Fiocruz e a Cooperação para a África no Governo Lula (2003-2010).

• CAMPOS, R. F.; DELDUQUE, M. C.; CARIGNANI, A. Redes Internacionales en Salud

2013. 120 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais)– Instituto de Reações
Internacionais, Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

como enlaces y oportunidades: La interacción entre estados provinciales y entidades
subnacionales. En estado: revista de ideas, Córdoba, vol. 1, n. 2, p. 44-49, set./out, 2013.

• SANTANA, J. P. Paradoxos da Cooperação em Saúde. Medicina CFM: revista de humanidades médicas, Brasília, n. 3, p. 40-45. set./dez. 2013.

Orientação em programa de pós-graduação
• BEZERRA, E. M. B. Análise dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecidos subme-

Capítulo de livro

tidos a um Comitê de Ética em Pesquisa da UnB. 2013. Monografia (Especialização em
Bioética) - Cátedra UNESCO de Bioética da UnB, Universidade de Brasília, Brasília, 2013.
(Orientador: Thiago Rocha da Cunha).

• SANTANA, J. P. Cooperação Sul-Sul em saúde. In: FORTES, Paulo Antônio de Carvalho;
RIBEIRO, Helena (Org.). Saúde Global. São Paulo: Manole, 2013. Cap. 7.

• NÓBREGA, C. P. Comitês de Bioética Hospitalar: uma Proposta de Implantação no Distri-

to Federal. 2013. Monografia (Especialização em Bioética) - Cátedra UNESCO de Bioética
da UnB, Universidade de Brasília, Brasília, 2013. (Orientador: Thiago Rocha da Cunha).

Livro
Artigos publicados em revistas indexadas
• CAMPOS, R. F. A Rede Iberoamericana de Direito Sanitário: uma proposta para se avan-

çar na garantia do direito à saúde. Rev Tempus Actas Saúde Col, Brasília, v. 7, n. 1, 2013.

• SANTANA, J. P.; GARRAFA, V. Cooperação em Saúde na Perspectiva Bioética. Ciência
e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 18, p. 129-137, 2013.

• SANTANA, J. P.; CARRILLO ROA, A. (Orgs). Políticas Públicas de Cooperação Internacional
em Saúde em Perspectiva Bioética: Curso de Atualização. Brasília: NETHIS, 2013. 47 p.

Livros (em colaboração)
• CAMPOS, C. E. A. et al. Cooperação Técnica entre Brasil e Paraguai para a implantação

do Programa Saúde da Família no Paraguai. Brasília: OPAS, 2013. 72 p. (Boas Práticas
da gestão dos Termos de Cooperação no contexto da Cooperação Técnica da OPAS/
OMS, 6).

• PORTO, D.; CUNHA, T.; MARTINS, G. Z. Resolução CNS 466/12: uma crítica necessária.
Brasília: CFM, 2013. 100p.

NETHIS - Relatório Anual de Atividades

6

7

2 - Cooperação com
instituições nacionais e
internacionais
Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública
As discussões, realizadas Auditório Interno da Fiocruz Brasília, contaram com a participação de renomados pesquisadores e profissionais de instituições nacionais e internacionais. A diversidade dessas
participações busca não apenas trazer para esse fórum interdisciplinar pensadores de várias origens,
mas desencadear processos de intercâmbio mediante compromissos institucionais no desenvolvimento de projetos e ações, no escopo de interesses compartilhados entre as instituições fundadoras do Nethis e tantas outras organizações do país e do exterior.

• Outubro: Cooperação Sul-Sul: ambivalências e potencialidades
Expositor: Cristina Ioune (Irel/UnB)
Coordenador da mesa: José Paranaguá de Santana (Nethis/Fiocruz/Opas/UnB)

• Novembro: 20 Anos de Bioética na UnB
Expositor: Volnei Garrafa (PPG e Cátedra UNESCO de Bioética da UnB)

Foram realizadas sete sessões ao longo de 2013, na manhã da última quinta-feira dos meses contemplados em cada semestre, conforme agenda adiante especificada, cujos registros (ementas,
fotos, reportagens, vídeos e relatórios) encontram-se no site do Nethis, em Ciclo de Debates 2013:

Programa Diálogos - UnB TV

• Abril: Tecnologias da saúde: ambivalências e potencialidades
Expositor: Luís Eugenio Portela Fernandes de Souza (UFBA e Abrasco) Coordenador da
mesa: José Paranaguá de Santana (Nethis/Fiocruz/Opas/UnB)

• Maio: Fronteiras da Ciência: desafios para a cooperação Sul-Sul
Expositor: Sergio Mascarenhas (USP)
Coordenador da mesa: Felix Rígoli (Opas/Brasil)

• Junho: Meio Ambiente e Governança Global: da Declaração Universal
sobre Bioética e Direitos Humanos ao pós-Rio+20
Expositor: José Roque Junges (Unisinos)
Coordenador da mesa: Jorge Machado Jorge Machado (Psat/Fiocruz)

• Agosto: Desenvolvimento e Desigualdades: cenários e perspectivas para a
saúde no mundo
Expositor: Antonio Ivo de Carvalho (Ensp/Fiocruz)
Coordenador da mesa: José Paranaguá de Santana (Nethis/Fiocruz/Opas/UnB)

• Setembro: Cooperação Internacional no âmbito das Nações Unidas:
solidariedade versus interesses nacionais
Expositor: Hugo Mercer (OMS)
Coordenador da mesa: José Paranaguá de Santana (Nethis/Fiocruz/Opas/UnB)

Diálogos é um programa próprio da UnB TV, divulgado via canal 6 da NET, com duração de um bloco
de 20 minutos. Mediante acordo de cooperação, são realizadas gravações com os convidados do
Ciclo de Debates do Nethis, que conversam de maneira resumida sobre o tema em pauta. Além da
televisão, esses Diálogos UnB TV & Nethis/Fiocruz pode ser conferidos na internet – Nethisvideo,
cuja pauta em 2013 incluiu:

• Tema: Tecnologias da saúde: ambivalências e potencialidades
• Participantes: Luis Eugenio Portela Fernandes de Souza (UFBA/Abrasco)
José Paranaguá de Santana (Nethis/Fiocruz/Opas/UnB)

• Tema: Fronteiras da Ciência: desafios para a cooperação Sul-Sul
• Participantes: Sergio Mascarenhas (USP)
José Paranaguá de Santana (Nethis/Fiocruz/Opas/UnB)

• Tema: Proteção Ambiental e Governança Global
• Participantes: José Roque Junges (Unisinos/UnB)
Samira Santana (Nethis/Fiocruz/Opas/UnB)

• Tema: Desenvolvimento e Desigualdades
• Participantes: Antonio Ivo de Carvalho (Fiocruz/MS)
José Paranaguá de Santana (Nethis/Fiocruz/Opas/UnB)
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16º Americas Model United Nations (Amun)

Comitê Técnico da BVS de Bioética e Diplomacia em Saúde

Evento promovido desde 1998 pelo IREL/UnB, que passou a contar com apoio da Fiocruz nos últimos três anos, sediando o evento e propiciando assessoria logística e científica para sua realização.

A criação e manutenção de uma BVS na Rede Bireme/Opas pressupõe uma ação colaborativa interinstitucional formalizada na composição e funcionamento de um Comitê Técnico, neste caso constituído pelas seguintes instituições, além do próprio Nethis, como secretaria executiva: Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme), Instituto de Comunicação e
Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (ICICT/Fiocruz), Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), Secretaria Executiva da Universidade
Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS), Coordenação Geral de Documentação e Informação
da Secretaria Geral do Ministério da Saúde (CGDI/SG/MS), Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE/UnB) e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

O 16º Americas Model United Nations (Amun) realizou-se Brasília, entre 29 de julho e 2 de agosto
de 2013, reunindo estudantes brasileiros e de outros países, das áreas de relações internacionais,
direito e ciências políticas. O tema focalizado foi “Aprimorando Instituições para alcançar Igualdade”,
simulando uma conferência da Organização das Nações Unidas (ONU).
A cerimônia de abertura do 16º (Amun) ocorreu no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sendo a Fiocruz representada pelo coordenador do Nethis, José Paranaguá de Santana, que
ressaltou o significado desses encontros em articulação com a Fiocruz, em razão de sua projeção
cada vez mais destacada na política e nas ações da cooperação externa do Brasil. Desse modo, se
justifica o investimento institucional nessa cooperação entre o IREL e o Nethis, visando ao entrosamento com temas da saúde por parte dos estudantes que se preparam para atuação futura nas
relações internacionais.

II Jornada de Bioética do DF e 1º Encontro dos Ex-Alunos de Bioética da UnB
Com apoio do Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde (NETHIS) e da Sociedade
Brasileira de Bioética (SBB), foi realizada entre os dias 28 a 30 de novembro de 2013 a II Jornada de
Bioética do DF.

Na reunião deste Comitê, realizada em 10 de dezembro de 2013, foram destacados: o processo
inovador de seleção bibliográfica da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde; os avanços obtidos desde
a sua inauguração, em junho de 2011, contando atualmente com mais de seiscentas referências já
selecionadas; a importância desta biblioteca para a visibilidade desse campo interdisciplinar; e a relevância do trabalho em rede. A reunião consolidou a rede de colaboradores para o desenvolvimento
da BVS, estabelecendo a participação de cada instituição na Matriz de Responsabilidades e renovando o compromisso para o fortalecimento desse projeto.

Sob iniciativa e coordenação da Cátedra Unesco de Bioética e do Programa de Pós-Graduação em
Bioética da UnB, o evento, sediado na Faculdade de Ciências da Saúde da instituição, acolheu também o 1º Encontro dos Ex-Alunos de Bioética da UnB.
A Jornada comemorou os 20 anos de existência do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Bioética
(NEPB), que em 2004 foi certificado como Cátedra Unesco de Bioética, assim como dos 15 anos de
existência ininterrupta do curso anual de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e o quinto ano
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) em Bioética.
O eixo temático de discussão do evento reuniu as contribuições teóricas da UnB para a consolidação
de uma bioética de perspectiva latino-americana, cujas linhas de pesquisas autóctones vêm sendo
desenvolvidas desde a criação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Bioética da UnB.
Diferentes mesas redondas e palestras indicaram o alcance e a diversidade das contribuições locais.
Por exemplo, a aproximação da Bioética aos campos da Diplomacia e Cooperação Internacional de
Saúde, abordada pelo Coordenador do NETHIS, José Paranaguá de Santana, e aos Estudos da Colonialidade, abordados pelos profs. Do PPGBioética/UnB, Wanderson Nascimento e Cláudio Lorenzo.
Pode-se verificar, contudo, que as novas contribuições e aproximações com outros campos mantêm
estreita identidade com a perspectiva teórica que lhes servem de inspiração e fundamentação: a
Bioética de Intervenção – a prata da casa – desenvolvida paulatinamente desde o final dos anos 1990
sob liderança de Volnei Garrafa, coordenador da Cátedra Unesco do PPGBioética/UnB.
Igualmente, tal identidade teórica pode ser verificada nos trabalhos apresentados 1º Encontro dos
Ex-Alunos de Bioética da UnB.
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3 - Apresentações em
congressos e encontros
científicos
1º Fórum da Rede BVS Brasil (abril)
Os desafios e caminhos para “Fortalecimento e Sustentabilidade da Rede BVS no Brasil” foram
debatidos durante esse fórum, justificando a participação do Nethis, na qualidade de secretaria executiva da Biblioteca Virtual sobre Bioética e Diplomacia em Saúde (BVS Nethis). As funcionalidades,
o acervo e gestão dessa BVS foram apresentados pela bibliotecária do Nethis Neilia Almeida e pela
gestora de informação do Nethis Rejane Cruz. O Fórum foi realizado nos dias 25 e 26 de abril, no
Museu da Vida, na Fiocruz (RJ).

XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação (CBBD) (julho)
O Nethis apresentou trabalho durante o XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação (XXV CBBD), realizado entre os dias 7 e 10 de julho, em Florianópolis,
Santa Catarina. O trabalho, de autoria principal de Neilia Almeida, bibliotecária do Nethis, foi incluído
na sessão de Apresentação Oral: Biblioteca virtual sobre Bioética e Diplomacia em Saúde: critérios
e etapas do processo de seleção do acervo bibliográfico.

4º Encontro Nacional de Relações Internacionais (julho)
Os pesquisadores do Nethis Alejandra Carrillo e Felipe Baptista e os pesquisadores associados, Roberta Freitas e Thiago Cunha participaram da 4º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Relações Internacionais (Abri), realizado entre os dias 23 e 26 de julho, em Belo Horizonte, no Campus da
PUC de Minas Gerais. A equipe participou de painéis com a apresentação dos seguintes trabalhos:

•

“Saúde Global é um assunto de interesse entre os graduandos de Relações Internacionais?: A experiência do Americas Model United Nations”. Autores: Alejandra Carrillo Roa
(Nethis), Felipe Ricardo Baptista e Silva (Nethis).

•

“Compartilhamento de Benefícios em Pesquisas Internacionais em Saúde”. Autores: Thiago Rocha da Cunha (Nethis), Cláudio Lorenzo (UnB).

•

“Cooperação em saúde no âmbito das Nações Unidas: uma experiência brasileira”. Autores: José Paranaguá de Santana (Nethis), Felix Rigoli (Opas), Roberta de Freitas Santos
(Opas).

•

“A Cooperação Internacional em Saúde do Brasil no contexto da CPLP: Caso Fiocruz”. Autores: Alejandra Carrillo Roa (Nethis), Felipe Ricardo Baptista e Silva (Nethis).

X Congresso Brasileiro de Bioética (setembro)
O Nethis colaborou com a diretoria da Sociedade Brasileira de Bioética desde a fase de planejamento
até a realização do X Congresso de Brasileiro Bioética, realizado entre os dias 23 e 27 de setembro,
em Florianópolis (SC). Essa contribuição incluiu a realização de um minicurso na fase de pré-congresso, na organização de coordenação de duas mesas redondas e na apresentação de trabalhos
científicos pela equipe do Nethis, que participou integralmente do congresso.
O minicurso versou sobre o tema “Cooperação Sul-Sul: Desafio Bioético”, ministrado pelo coordenador do Núcleo, José Paranaguá de Santana e pelo pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea/DF) e do Núcleo de Estudos de Saúde Pública (Nesp/UnB) Roberto Passos Nogueira.
As mesas redondas abordaram temas relevantes do escopo do Nethis, buscando chamar a atenção
dos congressistas para aspectos críticos de bioética nas relações internacionais na área de saúde,
com a participação dos seguintes expositores e a coordenação do titular do Nethis, José Paranaguá
de Santana:

Pesquisadores do Centro de Relações Internacionais (Cris/Fiocruz) também participaram do
congresso:

•

“Meio Século de Cooperação para o Desenvolvimento e sua Influência no Setor Saúde”.
Autores: Luiz Eduardo Fonseca (Cris/Fiocruz), José Roberto Ferreira (Cris/Fiocruz), Claudia
Hoirisch (Cris/Fiocruz), Paulo Marchiori Buss (Cris/Fiocruz).
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“Novas Dimensões da Política Externa Brasileira na Área da Saúde”, dia
25 de outubro:
•

Consolidação do Projeto Brasileiro de Cooperação Sul-Sul - Paulo Buss (Cris/Fiocruz)

•

Regulação Internacional Em Saúde: Disputas e Convergências - José Agenor Alvarez (Anvisa)

•

Contribuições do Brasil para a Saúde Pública Global: perspectiva bioética na política de
saúde - Dirceu Greco (UFMG)

“Desenvolvimento e Desigualdades em Saúde no contexto internacional”, em
26 de outubro:

XXI Reunião Anual de Iniciação Científica (XXI RAIC) (setembro)
Realizada em todas as unidades da Fiocruz, a Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) chegou
à 3ª edição na Fiocruz Brasília com apresentações de bolsistas de iniciação científica e tecnológica,
com objetivo de proporcionar uma oportunidade para a exposição e discussão de trabalhos de bolsistas de iniciação científica (IC) e iniciação tecnológica (IT). Esta é a ocasião criada para que haja um
intercâmbio de experiências entre os estudantes e os pesquisadores.
Apesar de a RAIC ser um evento novo na Fiocruz Brasília, no Rio de Janeiro ele já está em sua 21ª
edição e mobiliza as 16 unidades da instituição. Na unidade de Brasília, a edição de 2013 foi a terceira e incluiu a seguinte apresentação feita pela bibliotecária do Nethis, Neilia Almeida: Biblioteca
virtual sobre Bioética e Diplomacia em Saúde: critérios e etapas do processo de seleção do acervo
bibliográfico. As apresentações foram realizadas na própria Fiocruz Brasília, no dia 11 de setembro,
na modalidade apresentação oral.

•

Desigualdade e Crise Sanitária nos BRICS: 1990-2010 - Roberto Passos Nogueira (IPEA)

•

Desigualdades em Saúde: Avanços e Retrocessos em diferentes países e regiões - Eduardo Luiz Andrade Motta (ISC/UFBA)

•

Desenvolvimento e Desigualdades em Saúde: Harmonias e Dissonâncias - Félix Rigoli (Opas)

II Fórum Bibliotecas Virtuais em Saúde da Fiocruz e IX Encontro da Rede de
Bibliotecas da Fiocruz (dezembro)

Sete trabalhos de pesquisadores do Nethis foram apresentados em diversas
sessões de temas livres:

O II Fórum Bibliotecas Virtuais em Saúde da Fiocruz e o IX Encontro da Rede de Bibliotecas da Fiocruz
foi realizado entre 3 e 6 de dezembro, no Salão de Leitura de Biblioteca de Manguinhos, na Fiocruz
(RJ). Durante o encontro, foram discutidos aspectos do regimento interno das bibliotecas e o plano
de ações e expectativas para 2014.

•
•

“Metodologia aplicada à Bioética: aproximações entre Dialética Histórico-Estrutural e Bioética de Intervenção”. Autores: Thiago R. da Cunha, Nilceu José Oliveira e Claudio Lorenzo.
“Cooperação e Compartilhamento de Benefícios na Declaração Universal sobre Bioética e
Direitos Humanos: análise crítica”. Autores: Thiago R. da Cunha, José Paranaguá Santana
e Volnei Garrafa.

•

“Bioética e Diplomacia em Saúde: Experiências Educacionais do Nethis”. Autora: Alejandra
Carrillo Roa.

•

“Análise Filosófica do Surgimento da Bioética e seus Desdobramentos Contemporâneos”.
Autora: Samira Santana.

•

“Bioética e Biopolítica em interface com a Cooperação Internacional em Saúde”. Autores:
Samira Santana e Felipe Baptista.

•

“A Biblioteca Virtual de Bioética e Diplomacia em Saúde e sua importância para este campo
interdisciplinar de saber e prática”. Autores: Neilia Almeida, Rejane Carvalho e José Paranaguá de Santana.

•

“Turismo Terapêutico com Células-tronco na China: Uma Etnografia Digital de Blogs Brasileiros”. Autores: Cecília de Almeida e Natan Monsores.

O Nethis contribuiu na sessão “Experiências Fiocruz”, na qual se realizaram exposições sobre os
trabalhos desenvolvidos pelas dez bibliotecas temáticas em 2013, com a apresentação realizada pela
bibliotecária Neilia Almeida sobre a metodologia de inserção de bibliografias no acervo da BVS Nethis.
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4 - Atividades
de Ensino
A realização de debates, seminários e cursos de pós-graduação é uma das principais linhas de ação
que integram o plano de trabalho do Nethis. Por meio dessas atividades, o Núcleo mobiliza especialistas, docentes e pesquisadores do campo universitário e associativo com o propósito de formular
ideias, discutir alternativas, fomentar estudos e apoiar a formação de quadros técnicos e científicos
no campo interdisciplinar da saúde pública, das relações internacionais e da bioética. Foram realizados dois cursos de atualização, dois ciclos de debates e um ciclo de estudos em 2013.

Curso de Atualização sobre Políticas Públicas de Cooperação Internacional em
Saúde em Perspectiva Bioética
O curso, com carga horária de 40 horas, está organizado em três unidades didáticas, visando a caracterizar dois paradoxos que circundam os processos de cooperação internacional e remetam para
conjecturas de caráter bioético, com base em três conceitos chaves:

•

A desigualdade das condições da saúde no mundo e suas tendências ante o paradigma de
desenvolvimento calcado em avanços da ciência, da tecnologia e da inovação;

•

A solidariedade internacional frente os interesses nacionais como disjunção inerente
à cooperação;

•

A cooperação Sul-Sul em saúde frente a esses paradoxos no contexto da governança global.

Seu objetivo geral é promover um exercício de reflexão crítica na interseção dos campos da bioética,
das relações internacionais e da saúde pública, integrando conhecimentos dirigidos para a prática
profissional e institucional dos participantes do curso, que inclui técnicos e especialistas do serviço
público, de organismos internacionais e alunos e docentes de instituições de ensino no Distrito
Federal.
Em 2013, o Nethis realizou dois cursos de atualização certificados pela Escola de Governo em Saúde
(EGS) da Fiocruz Brasília:

Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública
Essa atividade é considerada uma agenda seminal do Nethis, iniciada na sessão simbólica de sua
fundação, realizada no Auditório Carlile Guerra de Macedo da OPAS/Brasil em 13 de novembro
de 2009. As discussões propiciadas dessa data em diante, com as contribuições de renomados
pesquisadores e profissionais de instituições nacionais e internacionais, ensejaram diálogos interdisciplinares e desencadearam processos de intercâmbio de conhecimentos e experiências entre as
instituições nacionais e internacionais que compartilham o mesmo escopo de interesses do Nethis.
As informações detalhadas sobre a programação desenvolvida em 2013, cujo propósito é fundamentalmente educacional, constam no início do item anterior sobre cooperação com instituições
nacionais e internacionais, pois as sessões do Ciclo de Debates são realizadas com expositores de
várias instituições acadêmicas e de serviços, em cooperação com o Nethis (as gravações e outras
informações estão disponíveis em Ciclo de Debates 2013).

Ciclo de Estudos sobre Desenvolvimento, Justiça e Saúde no Contexto Internacional
Atividade realizada ao longo de 2013, com periodicidade semanal, visando à sistematização de conceitos sobre o escopo de trabalho do Nethis e, portanto, a orientação de estudos e elaboração
de projetos de pesquisas de sua equipe técnica. Esse processo formativo foi conduzido pelo pesquisador associado do Nethis, Roberto Passos Nogueira, que também é vinculado Observatório
Internacional de Capacidades Humanas, Desenvolvimento e Políticas Públicas (Oich/Nesp/UnB) e
pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA).
A realização desse ciclo de estudos propiciou a elaboração do termo de referência do “Programa de
Pesquisa e Comunicação: Perspectivas bioéticas da regulação de produtos de uso humano vinculados a fatores de risco das doenças crônicas, no contexto das relações internacionais do Brasil”, que
servirá como guia para o desenvolvimento de projetos de estudos, pesquisas e atividades educacionais a serem promovidas pelo Nethis nessa área temática.

O primeiro curso de atualização foi realizado na semana de 18 a 22 de março de 2013, na EGS da
Fiocruz Brasília, com duração de 40 horas, com a colaboração docente de especialistas de diversas
instituições. O relatório detalhado pode ser consultado no portal do Nethis - Políticas Públicas de
Cooperação Internacional em Saúde em Perspectiva Bioética (2013).
A segunda edição desse curso foi programada em forma modular, entre agosto e novembro, integrado a três sessões (agosto, setembro e outubro) do Ciclo de Debates do Nethis, no segundo
semestre de 2013. Essas atividades corresponderam a 12 horas presenciais, a que se somaram 20
horas de atividades a distância e uma oficina de trabalho presencial como etapa final do curso com
duração de 8 horas, perfazendo a carga horária total de 40 horas.
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Equipe técnica
2013
Alejandra Carrillo Roa
Economista Magna Cum Laude (2003) e Mestre em Seguridade Social (2009) pela Universidade
Central da Venezuela. Atualmente é pesquisadora do NETHIS atuando principalmente nas áreas de
cooperação Sul-Sul e Diplomacia em Saúde. Mestranda em Saúde Global e Diplomacia em Saúde da
ENSP/FIOCRUZ. Em 2008, trabalhou como assistente de pesquisa para a Escola de Saúde Pública
da Universidade de Yale (USA). Durante quatro anos foi economista do Escritório de Pesquisa e Assessoria Econômica e Financeira da Assembleia Nacional da Venezuela.

Alexandra Borda de Abranches
Formação Superior em Administração de Marketing e Criação Publicitária pela UNEB. Cursos complementares de Web Design e Design Gráfico. Atuou por 8 anos como designer de interface de
sistemas e de portais no Ministério da Justiça. Atualmente é assistente de coordenação e gestora
do site do Nethis.

Cecília da Almeida Lopes
Graduada em Jornalismo pelo Centro Universitário – Instituto de Educação Superior de Brasília
(Iesb). Trabalhou entre 2009 e 2012 com divulgação científica na Secretaria de Comunicação da
Universidade de Brasília (Secom/UnB). Escreveu para a DARCY – revista de jornalismo científico e
cultural da UnB. É jornalista do Nethis e da Assessoria de Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz
em Brasília (Ascom/Fiocruz Brasília).

Felipe Ricardo Baptista e Silva
Graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com formação complementar
na Università Degli Studi di Siena, atualmente é mestrando em Relações Internacionais na linha de
pesquisa de Política Internacional e Comparada. Atua na área de cooperação internacional, teoria das
relações internacionais, segurança e organismos internacionais. Estagiou no Ministério das Relações
Exteriores nas divisões do Mercosul e das Nações Unidas. Atua como pesquisador no NETHIS desde 2012.

sília. Membro titular da Academia de Medicina de Brasília. Recebeu, em 2009, a Medalha do Mérito
Oswaldo Cruz categoria ouro por Decreto Presidencial.

Maíra Fedatto
Pesquisadora na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Mestre em Relações Internacionais, na linha
de pesquisa de Política Internacional e Comparada, pela Universidade de Brasília (UnB). Graduada
pela PUCRS em Jornalismo. Interesses: jornalismo internacional, política externa, cooperação internacional, integração regional, continente africano.

Manoel de Araújo Amorim
Graduado em Relações Internacionais pela UnB (1992), Especialista em Cooperação para o Desenvolvimento pela Organização Alemã para a Capacitação Internacional e Desenvolvimento – InWEnt
(2004) em Bonn e Berlim, Alemanha. Consultor da Agência Brasileira para Cooperação (ABC) do
Ministério de Relações Exteriores (1997 a 2006). Atualmente Assessor da Assessoria de Relações
Internacionais da Fiocruz/Diretoria de Brasília, além de colaborador do NETHIS nos temas de Cooperação e Relações Internacionais.

Neilia Barros Ferreira de Almeida
Bacharel em Biblioteconomia (2008) e mestre em Ciência da Informação (2012) pela Universidade de
Brasília (UnB). Trabalhou como bibliotecária na Biblioteca Central da UnB. É bibliotecária do Nethis,
responsável pela BVS Bioética e Diplomacia em Saúde (BVS/Nethis). Atua na linha de mediação e
comunicação da informação.

Rejane da Cruz Soares Carvalho
Formada em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de Brasília. É especialista em Saúde Coletiva
e Vigilância Sanitária e em Bioética da Cátedra Unesco de Bioética, ambos pela Universidade de Brasília. Trabalhou na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa e na Organização Pan-Americana
da Saúde – OPAS/OMS na área de Gestão da Informação e Conhecimento. Atuou como ponto focal
da Biblioteca Virtual em Saúde da Rede Interagencial de Informações para a Saúde – RIPSA. Desenvolveu atividades de gestão do Portal web do NETHIS.

Samira Santana de Almeida
José Paranaguá de Santana (Coordenador)
Médico (1974), especialista em Saúde Comunitária (1975), mestre em Medicina Tropical (1980), doutor em Ciências da Saúde (2012) pela Universidade de Brasília. Assessor do Convênio UnB/Fundação
Kellogg – Projeto Planaltina (1976-78). Assessor da CNRM/MEC (1979). Consultor da OPAS/OMS no
Brasil (1979-85; 1989-94; 1996-2012). Diretor de DRH do INAMPS/MPAS (1985-88). Coordenador
Geral de Política de Recursos Humanos do Ministério da Saúde (1995). Pesquisador associado do
ObservaRH/NESP/CEAM/UnB. Coordenador do Núcleo de Estudos sobre Bioética de Diplomacia
em Saúde e Assessor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz/Diretoria de Bra-

Bacharel e Licenciada em Filosofia pelo Instituto de Ciências Humanas – UnB. Foi bolsista do CNPq
por dois anos, onde produziu dois artigos científicos pela Universidade de Brasília. Especialista e
Mestranda em Bioética pela Faculdade de Ciências da Saúde/ Cátedra UNESCO de Bioética – UnB.
Atua nas áreas da Ética, Bioética, Filosofia Política, Biopolítica e Epistemologia. É pesquisadora do
Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde (NETHIS).
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Pesquisadores
Associados
Carlos Henrique A. Paiva
Bacharel e licenciado em História pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro; aperfeiçoamento profissional em Epidemiologia, pela Escola Nacional de Saúde Pública/
Fiocruz; mestrado e doutorado em Saúde Coletiva, pelo Instituto de Medicina Social/UERJ. É pesquisador
do Observatório História e Saúde da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz e Professor do Mestrado em Saúde
Global e Diplomacia da Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz).

Felix Rigoli
Possui graduação em Medicina – Universidad de la Republica Uruguay (1978) e mestrado em Administration de Santé – Université de Montreal (2003). Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com
ênfase em Saúde Internacional. Trabalha há mais de 13 anos como Consultor da Organização Pan
Americana da Saúde em cooperação em Sistemas de Saúde. Foi Diretor Geral do principal complexo
de serviços de saúde do Uruguai e Diretor da Rede Pública de Atenção Primaria à Saúde na cidade de
Montevidéu, assim como consultor para Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Centro Internacional de Investigações para o Desenvolvimento (CIID, Canada), nos seguintes
países: Argentina, Uruguai, Costa Rica, Paraguai. Desempenhou funções de Assessor Regional para
America Latina e o Caribe desde a sede regional em Washington de 2001 a 2009, nas áreas de sistemas de saúde e recursos humanos. Atua desde 2009 como Gerente da Área de Sistemas de Saúde
no Escritório da Organização Pan Americana no Brasil com atuação nas áreas de Serviços de Saúde,
Medicamentos, Tecnologia e Pesquisa e Recursos Humanos.

Roberto Passos Nogueira
Médico, mestre (1977) e doutor (1999) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Consultor da Organização OPAS/OMS no Brasil (1980-86) e Washington (1987-88). Pesquisador e técnico de planejamento
da Fundação Oswaldo Cruz (1989-2007). Coordenador Geral de Política de Recursos Humanos do Ministério da Saúde (1996-97). Pesquisador do IPEA desde 1998. Pesquisador associado do ObservaRH/
NESP/UnB desde 1999. Principais áreas de pesquisa abrangem: recursos humanos em saúde, aspectos
históricos e filosóficos da saúde e da prática médica, condições de saúde no Brasil e no plano internacional.

Thiago Rocha da Cunha
Bacharel em Biomedicina pelo Centro Universitário de Votuporanga (Unifev); Especialista em Bioética pela Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Brasília (UnB); Mestre em Bioética e
Doutorando em Bioética pelo Programa de Pós-Graduação em Bioética da Faculdade de Ciências
da Saúde (FS/UnB); Pesquisador do Núcleo de Estudos Sobre Bioética e Diplomacia em Saúde
(NETHIS); Membro Suplente do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade
de Ciências da Saúde (CEP/FS-UnB); Membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Bioética – Regional Distrito Federal. Atua na linha de pesquisa Fundamentos de Bioética e Saúde Pública; Enfoca
estudos sobre Ética nas pesquisas envolvendo seres humanos.

Roberta de Freitas Campos
Graduada em Direito (2003), Mestre e doutoranda em Relações Internacionais e Direito Internacional
Público pela Universidade de Sevilla (2006); Especialista em Direito Comercial Internacional e Direito
Comparado pela Universidade Internacional de Flórida (2007); Especialista em Saúde Global e Diplomacia da Saúde pela Ensp/Fiocruz (2008) e egressa do Programa de Líderes em Saúde Internacional,
oferecido pela OPS/OMS (2009). Atuou como consultora jurídica no Brasil e Espanha em elaboração
de acordos, convênios e contratados internacionais e docente em universidades em Brasília nos
cursos de Direito e Relações Internacionais. Atualmente trabalha como consultora nacional do Programa de Cooperação Internacional em Saúde da OPAS/OMS no Brasil e colaboradora do NETHIS
nos temas de Cooperação Internacional, Direitos Humanos e Relações Internacionais.
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