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Nethis reúne Comitê Consultivo da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde
A inserção de novos descritores, a migração para o novo sistema administrativo da Bireme e a
revisão da base de dados foram alguns dos avanços da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde
ressaltados na reunião do Comitê Consultivo, realizada em 10 de outubro, na Fiocruz Brasília. O
coordenador do Nethis/Fiocruz, José Paranaguá de Santana, anunciou que planeja
descentralizar a BVS Bioética e Diplomacia em Saúde para o Comitê Consultivo em 2018. O
diretor da Bireme, Diego Gonzalez, participou por web conferência . Saiba mais

 

Cris/Fiocruz promove Simpósio sobre Saúde Global e Diplomacia da Saúde

Amanhã (17) o Centro de Relações Internacionais em Saúde (Cris/Fiocruz) realiza o Simpósio
Saúde Global e Diplomacia da Saúde e a Política Externa Brasileira com a conferência do
embaixador Celso Amorim, mesas redondas e o lançamento do livro “Diplomacia da saúde e
saúde global: Perspectivas latino-americanas”, organizado por Paulo Buss, diretor do
Cris/Fiocruz e por Sebastián Tobar, assessor do Centro. O coordenador do Nethis/Fiocruz, José
Paranaguá de Santana, mediará a mesa “Saúde e Diplomacia da Saúde na América Latina e
Caribe”. Será na Academia Nacional de Medicina, às 16hs.  Saiba mais

 

http://www.88.dtikm4.com/go/dd29027be8c7-0d52a8c20d2db1b1109acf4c041beeleP5me1e16e6yro
http://www.88.dtikm4.com/go/dd29027be8c7-0d52a8c20d2db1b1109acf4c041beeleP5me1e16eltoz
http://www.88.dtikm4.com/go/dd29027be8c7-0d52a8c20d2db1b1109acf4c041beeleP5me1e16eltoA


Nethis Fiocruz participa do 
VII Congresso Ibero-Americano de Direito Sanitário

A Fiocruz participará de dois painéis no VII
Congresso Ibero-Americano de Direito Sanitário:
no dia 20 de outubro, com o coordenador do
Nethis/Fiocruz Brasília, José Paranaguá de
Santana, como mediador da mesa “Desafios
para a efetivação da saúde como um direito
universal”, às 15h45; e com o pesquisador da
ENSP/Fiocruz, Claudio Cordovil, como expositor
do painel “Direito à saúde, regulação estatal e
políticas de medicamentos”, às 14 horas. O
Congresso acontecerá entre 18 e 20 de outubro,
na USP.  Saiba mais.
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