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NETHIS DEBATE REGULAÇÃO
INTERNACIONAL DE PRODUTOS

ASSOCIADOS ÀS DCNT
 

 
A regulação internacional de produtos associados às
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) é o tema geral
das sessões do 2° semestre de 2018 do IX Ciclo de Debates
sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública. Marcada para o
dia 30 de agosto, a primeira sessão “Regulação
Internacional de Tabaco” ocorrerá às 8h30, no auditório
interno da Fiocruz Brasília. O coordenador do Núcleo de
Estudos e Tratamento do Tabagismo do Instituto de
Doenças do Tórax, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Alberto José de Araújo, é um dos
palestrantes convidados. O assessor da Fiocruz Brasília
Agenor Álvares da Silva coordenará a mesa. Saiba mais.
 

PROGRAME-SE

  
20 de SETEMBRO
Alimento ultraprocessados 
 
18 DE OUTUBRO 
Agrotóxicos 
 
18 DE OUTUBRO 
Álcool 
 
 

 
PL DO VENENO: 

 

http://www.23.miktd2.com/go/b35f4963ef69a3a3-d281ccc---d8993037b6d86beeleP5me1e1De2vKZn
http://www.23.miktd2.com/go/b35f4963ef69a3a3-d281ccc---d8993037b6d86beeleP5me1e1De2vKZn
http://www.23.miktd2.com/go/b35f4963ef69a3a3-d281ccc---d8993037b6d86beeleP5me1e1De2w8jl


Saúde e liberdade na era das doenças crônicas / Health and freedom in
the age of chronic diseases 
Nogueira, Roberto Passos. Acessar. 
 
Perspectivas bioéticas da regulação de produtos de uso humano no
contexto das relações internacionais / Bioethical perspectives on the
regulation of products for human use in the context of international
relations 
Santana, José Paranaguá de. Acessar.

Pesquisador associado ao Nethis tem artigo publicado no O Globo 
 

O jornal O Globo publicou, no dia 16 de
julho, artigo do pesquisador associado ao
Núcleo de Estudos sobre Bioética e
Diplomacia em Saúde (Nethis) e assessor
da Fiocruz Brasília, José Agenor Álvares da
Silva, e do especialista em vigilância
sanitária Danilo Molina a respeito do
Projeto de Lei 6.299/2002, conhecido
como “PL do Veneno”. Saiba mais.

 
 
 

VIDEOTECA: 
 

Todas as palestras
realizadas pelo Nethis são

gravadas em video aula.
Inscreva-se no canal e

ative as notificações para
ser informado sobre novos

vídeos. 
 

 

 

DIÁLOGOS: 
Inteligência em Saúde
por evidências
Com jorge Barreto,
pesquisador da Fiocruz
Brasília, e Ulysses Panisset,  
Coordenador do CRInter
(UFMG). 
 
 
 

 
 

BVS - BIOÉTICA E DIPLOMACIA EM SAÚDE:

    

 

http://www.23.miktd2.com/go/b35f4963ef69a3a3-d281ccc---d8993037b6d86beeleP5me1e1De2vKZr
http://www.23.miktd2.com/go/b35f4963ef69a3a3-d281ccc---d8993037b6d86beeleP5me1e1De2vKZs
http://www.23.miktd2.com/go/b35f4963ef69a3a3-d281ccc---d8993037b6d86beeleP5me1e1De2vKZo
http://www.23.miktd2.com/go/b35f4963ef69a3a3-d281ccc---d8993037b6d86beeleP5me1e1De2vKZp
http://www.23.miktd2.com/go/b35f4963ef69a3a3-d281ccc---d8993037b6d86beeleP5me1e1De2vKZq

