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Saiba mais.

BVS Bioética e Diplomacia em
Saúde reúne Comitê Consultivo
O progresso no desenvolvimento do
acervo e a categorização dos
documentos disponibilizados na BVS
Bioética e Diplomacia em Saúde, criada

Nethis apresenta pesquisa em
congresso da Unesco
Roberta Freitas apresentou parte dos
achados do trabalho desenvolvido no
Observatório de Regulação
Internacional de Fatores de Risco
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e gerenciada pelo Núcleo de Estudos
sobre Bioética e Diplomacia em Saúde
(Nethis/Fiocruz), foram os principais
avanços destacados na terceira reunião
do Comitê Consultivo da BVS.
Leia mais.

Associados às Doenças Crônicas Não
Transmissíveis, desenvolvido pelo
Nethis/Fiocruz, para apoiar a
elaboração de políticas públicas que
regulem o álcool, o tabaco, os
agrotóxicos e os alimentos
ultraprocessados. Leia mais.

Estudo sugere ampliação de
conceito de Diplomacia em
Saúde

Nethis coordena painel sobre
saúde global em conferência
internacional

“A Lei de Rotulagem de alimentos do
Chile é um bom exemplo. O país tomou
medidas para implementar as
recomendações de prevenção à
obesidade emitidas por organismos
internacionais e hoje é um modelo
internacional para regulação dos
alimentos ultraprocessados”, afirma
Roberta. Leia mais.

O painel integrará as atividades da
conferência anual da Associação
Britânica de Estudos em Relações
Internacionais (BISA). A conferência
acontece em Londres, entre 12 e 14 de
junho de 2019, e reúne pesquisadores
de diferentes partes do mundo para
tratar de assuntos relevantes ao campo
científico das Relações Internacionais.
Leia Mais.

VIDEOTECA:
Inscreva-se no canal e
ative as notificações para
ser informado
sobre novos vídeos.

Lynn Silver
A regulação de fatores de
risco de doenças
crônicas: a experiência
americana recente
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Globalisation and the prevention and control of non-communicable
disease: the neglected chronic diseases of adults.
Beaglehole, R; Yach, D. Acessar.

Observatório Internacional de Capacidades Humanas, Desenvolvimento
e Políticas Públicas: estudos e análises 1 / International Observatory of
Human Capabilities, Development and Public Policies Studies and
Analysis 1
Rodrigues, Valdemar de Almeida. Acessar.
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