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A próxima sessão do Ciclo de Debates promoverá, a partir do ponto de vista da regulação que se
atribui ao poder público, uma revisão crítica sobre ciência, tecnologia e inovação em saúde,
considerando a dupla perspectiva, nacional e internacional. Não Perca! Será no dia 22 de junho, às
8h30, no auditório interno da Fiocruz Brasília. Inscreva-se aqui.

Nethis/Fiocruz e ISAGS planejam atividades conjuntas
A realização de sessões do Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública para países
da Unasul (União de Nações Sul-Americanas) foi um dos temas da reunião entre o consultor do
Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde (ISAGS) Felix Rigoli e o coordenador do Núcleo de
Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde (Nethis/Fiocruz), José Paranaguá de Santana. Os
encontros ocorreram nos dias 5 e 6 de junho, na sede da Fiocruz Brasília. Saiba mais.

Coordenador do Nethis/Fiocruz Brasília é homenageado em
III Congresso Internacional de Atenção Primária à Saúde, no Piauí
“Contudo, a capacidade de gestão da educação e do trabalho nos sistemas nacionais de saúde em
quase todos os países ainda é um desafio, senão uma ilusão, até os dias atuais” - Paranaguá
Com a conferência “Desafios críticos do saber/fazer no campo da Saúde Internacional: educação e
trabalho em saúde na América Latina”, Paranaguá abordou os cenários históricos, a partir do final da
Segunda Guerra Mundial, considerando o contexto político e social. “Minha intenção é reconhecer
nossas experiências históricas como plataforma de prospecção de novos cenários que já estamos
vivendo na América Latina”, adiantou . Saiba mais.

Videoteca Nethis
“Assimetrias Internacionais no Complexo
Industrial da Saúde”
Eduardo Jorge Valadares Oliveira,
coordenador de Infraestrutura Física e Tecnológica
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –
Ebserh.
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