Reunião do Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde
Última atualização Sex, 02 de Julho de 2010 14:34

O diretor emérito da OPAS/BRA, Carlyle Guerra Macedo, Henri Jouval, CRIS/Fiocruz;
Fernando Pires-Alves, COC/Fiocruz e Hugo Mercer, ex-consultor da OMS em Genebra,
participaram no dia 01 de junho de 2010 da reunião do Núcleo de Estudos sobre Bioética e
Diplomacia em Saúde que discutiu a plataforma de trabalho do projeto. A iniciativa tem o apoio
do Programa de Cooperação Internacional em Saúde (TC 41) da OPAS/OMS em consórcio
com o Centro de Relações Internacionais (CRIS)/Fiocruz e a Universidade de Brasília (UnB)
por intermédio da Cátedra UNESCO de Bioética.

O coordenador do TC 41, José Paranaguá de Santana, explicou que a formação do grupo de
estudos tem o propósito de realizar uma reflexão crítica sobre as dimensões bioéticas nos
processos de cooperação entre as Nações. O grupo de estudos foi constituído em 13 de
novembro, quando a proposta para a sua formação foi apresentada em evento realizado no
auditório da OPAS/OMS que contou com a participação do professor Volnei Garrafa,
coordenador da Cátedra UNESCO de Bioética da UnB, e palestra do titular da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães.

Entre as ações de trabalho eleitas pelo Núcleo de Estudos estão: construção de uma biblioteca
virtual

temática de bioética e diplomacia em saúde; organização de um repertório de referências
bibliográficas a ser transformado oportunamente em uma biblioteca virtual temática; realização
de reuniões técnicas-científicas e formação de grupos específicos de estudo sobre o temário
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de trabalho do Núcleo.

Participaram da reunião:

Felix Rigoli, gerente da UT de RH em Saúde da OPAS/OMS; Roberto Esteves e Marivand
Pinto,

consultores da OPAS/OMS junto a SGTES/MS; Sérgio Gaudêncio, consultor do Núcleo de
Estudos; Augusto Campos, consultor da UT de RH em Saúde da OPAS/OMS; Roberta Santos,
consultora do TC 41; Márcia Turcato, colaboradora do TC 41; Alejandra Carrillo, consultora do
Núcleo de Estudos; Tyara Barbosa, consultora Núcleo de Estudos; Suzana Damasceno,
Gabinete da Representação da OPAS/OMS e Thiago Cunha, Cátedra UNESCO de
Bioética/UnB.

Saiba mais:

VI Encontro Luso-Brasileiro de Bioética

Apoio do TC 41 ao grupo de estudos sobre Bioética e Diplomacia

Reunião do Grupo de Estudos de Bioética e Diplomacia

Encontro internacional de bioética dos países lusófonos
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