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Curso EaD 

Desenvolvimento, Desigualdade e Cooperação Internacional 

11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia (EPI2021) 

Epidemiologia, Democracia & Saúde: Conhecimentos e Ações para Equidade 

(18-19 de novembro de 2021) 

 
 
1. Apresentação e justificativa 

O panorama mundial apresenta diferenças entre os países, cuja característica em 

perspectiva histórica, é a dissociação entre os avanços científico, tecnológico e 

econômico e as desigualdades das condições de vida da humanidade. Desigualdades 

crescente que separam, de forma progressiva, os beneficiados dos excluídos do 

desenvolvimento, em especial os que se deparam mais com os ônus desse processo. 

Em meados do século passado teve início uma aceleração progressiva do avanço 
do conhecimento e das técnicas, gerador de transformações em múltiplas dimensões 
da vida humana em escala mundial. Na atualidade, vivenciamos um estágio desse 
processo que passou a ser designado de globalização, onde se acirra a ampliação e o 
aprofundamento de desigualdades entre países e, internamente, entre segmentos de 
suas populações. Globalização que se reflete, também, em mudanças na organização, 
financiamento e ações dos sistemas de saúde em todas as partes do planeta. 

A apreciação crítica dessa dissociação entre progresso técnico e desigualdades 
sociais, certamente se enquadra no temário do EPI2021. O lançamento do curso nessa 
oportunidade visa contribuir para as discussões sobre “conhecimentos e ações para 
equidade”, como desafios no âmbito das relações internacionais em saúde. 

Trata-se de tema central na agenda programática do Nethis, desde 2010, com a 
realização de ciclos de debates, cursos de atualização e disciplinas de pós-graduação 
da Escola de Governo Fiocruz Brasília (EGF), em colaboração com outras instituições de 
ensino, no país e no exterior. 
 
2. Modalidade 

Curso EaD de atualização (8 horas), com certificado emitido pela Abrasco/11º 
Congresso Brasileiro de Epidemiologia.  

 
3. Ementa 

Apreciação crítica da dissociação entre progresso técnico e desigualdades em 
saúde no contexto das relações internacionais, com foco em questões de equidade no 
usufruto dos benefícios do progresso científico, frente a males crônicos, agudos ou 
recorrentes que atormentam a humanidade. 

 
4. Programação 

Realização de seis seminários - exposição seguida de debates com os participantes. 
Textos e outros materiais didáticos complementares constam no AVA do curso, 
disponível no site do Nethis/Fiocruz Brasília. 

https://bioeticaediplomacia.org/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/efg/
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5. Cronograma 
 

Horário 
Temas dos Seminários 

(exposição seguida de debates) 
Docente 

1º Dia - 18/11/21 

8h30 - 9h40 
Desenvolvimento, Desigualdades e 

Cooperação Internacional em Saúde 
 

José Paranaguá de Santana 

Intervalo (10 minutos) 

9h50 - 11h00 
Os Médicos, a Saúde como  

Completo Bem-estar e a Questão do 
Desenvolvimento 

Roberto Passos Nogueira 

Intervalo (10 minutos) 

11h10 – 12h30 Tabagismo: Ode de uma Luta Incansável José Agenor Alvares 

2º Dia: 19/11/21 

8h30 - 9h40 
Doenças Negligenciadas, Desigualdades e 

Cooperação Internacional 
Eduardo Hage 

Intervalo (10 minutos) 

9h50 - 11h00 
Inteligência Artificial e Desigualdades em 

Saúde 
Felix Rigoli 

Intervalo (10 minutos) 

11h10 – 12h30 
Cooperação Internacional e Direito ao 

Progresso Científico na Saúde 
José da Rocha Carvalheiro 
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