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Papo Móvel: saúde global e migração
Como a saúde global incorpora o tema da migração? Esse e outros assuntos
relacionados à saúde em regiões de fronteiras, como o Pacto Global para
Migração, foram abordados no programa. Pesquisadora da USP participou do
X Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública.  

Assista
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Prorrogada consulta sobre rotulagem de alimentos

Os interessados em contribuir têm até 9 de dezembro para encaminhar
sugestões. Entre as propostas de regulação, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) pretende criar um modelo de alerta para que os
consumidores possam identificar alimentos com alto teor de açúcares
adicionados, sódio e gorduras saturadas. 

Entenda
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Aberto até 20 de dezembro, o curso de atualização gratuito é certificado pela
Escola Fiocruz de Governo, em Brasília . 
 

Participe

Brasileiros aprovam medidas de regulação 

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha aponta que 78% dos brasileiros
reduziriam o consumo de sucos industrializados e refrigerantes se estivessem
melhor informados sobre as altas quantidades de açúcar. O Nethis conversou
com Bruna Hassan, consultora em nutrição da ACT Promoção da Saúde, sobre
a regulação de alimentos no Brasil. 

Confira

VIDEOTECA
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Acessar

Inscreva-se no canal do Nethis no YouTube e ative as notificações para ser
informado sobre novos vídeos. 

Inscreva-se

Confira a playlist do curso

  "Saúde em Regiões de Fronteiras" 

A public health framework for the regulation of marketing

Biglan, Anthony; Ryzin, Mark Van; Westling, Erika.
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Acessar

A regulação da publicidade de alimentos e bebidas não alcoólicas
para crianças no Brasil/ The regulation of food and non-alcoholic
beverage advertising to children in Brazil

Hartung, Pedro Affonso Duarte; Karageorgiadis, Ekaterine Valente.
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