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Agente comunitário de saúde: um ator de
transformações sociais  

Em comemoração ao Dia do Agente Comunitário de Saúde, celebrado em 4 de
outubro, o Nethis recorda as histórias do livro Os Sanitaristas de Jucá e o
Agente de Saúde. A obra registra depoimentos de dois profissionais
responsáveis pela consolidação desse ator nas equipes de saúde pública no
Brasil. 
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Seminário debate a privatização dos serviços de
saneamento

Os riscos aos direitos humanos com a privatização dos serviços de saneamento
serão discutidos na quarta sessão dos Seminários Avançados em Saúde Global
e Diplomacia da Saúde, que acontece, virtualmente, em 13 de outubro, a partir
das 15h. 
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Covid-19: ciência e política na pandemia

Na quinta sessão dos Seminários Avançados em Saúde Global e Diplomacia da
Saúde, que será realizada na quarta-feira, 14 de outubro, a partir das 10h,
especialistas e pesquisadores avaliam as convergências e os confrontos entre a
ciência e a política no enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

Acompanhe

 Angola: a experiência dos agentes comunitários de
saúde 

A experiência e os aprendizados da implementação do agente comunitário de
saúde em Angola foram apresentadas pelo diretor da Fiocruz Ceará, Antônio
Carlile, durante debate na Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
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A rede de políticas de saúde pública e a Cooperação Sul-Sul: os
casos de Moçambique e Angola  

Esteves, Paulo; Gomes, Geovana Zoccal; Fonseca, João Moura.

Estratégia saúde da família: iniciativa pública destinada a
populações vulneráveis para garantia do direto à saúde - uma
revisão crítica da literatura

Janis Eugenio, Samira; Arena Ventura, Carla Aparecida..
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