
 

                    2017: Ano do Congresso Brasileiro de Bioética/SBB  
No ano que se inicia, a agenda bioética brasileira se prepara para um tradicional e 
importante compromisso voltado à troca de experiências e de aprendizado na área: o XII 
Congresso Brasileiro de Bioética – que agrega também o IV Congresso Brasileiro de 
Bioética Clínica – a ser realizado de 26 e 29 de setembro, em Recife, Pernambuco.  
Promovida pela Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), Conselho Federal de Medicina 
(CFM), e SBB – Regional Pernambuco, esta edição traz como tema “Liberdades e 
Responsabilidades”, e espera agregar “pensadores, profissionais, pesquisadores, 
estudantes e intelectuais ”, entre outros, conforme a Comissão Organizadora. 
Site dos Congressos  
O empenho desta equipe é tão grande que, desde o início de 2017, disponibilizou o site 
www.cbbioetica.com.br, onde podem ser obtidas informações pertinentes (incluindo, 
programação), possibilitando, ainda, submissão de resumos e inscrições online. 
Além do pré-congresso, constam da programação Conferências como Liberdades, 
Responsabilidades e Dignidade da Pessoa além de mesas-redondas que incluem temas 
que vão de Bioética Transexualidade e Transgenitalização a Finitude da Vida Humana. 
Local: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – Hospital Pedro II, o 
IMIP (R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife). Mais informações pelo telefone (81) 3062-
6505, e-mail bioetica@pmaiseventos.com. Em tempo: até o dia 30 de junho sócios quites 
com a SBB têm preços de inscrição reduzidos. Consulte no site dos Congressos! 

Congressos em Recife 
 

Como se inscrever 
 

Encontros Nacionais 
em história 



                                           SBB convida 
“Graças a uma política correta e assertiva da Sociedade Brasileira de Bioética e suas 
entidades parceiras, os Congressos Brasileiros de Bioética e Bioética Clínica têm se 
inserido entre os maiores e mais amplos eventos internacionais da área. Isto, decorrente 
da visão de que as questões bioéticas se dão em contexto complexo, plural e 
transdisciplinar, demandando espaços próximos da realidade, para obter as análises e 
proposições mais adequadas. 
Nesse sentido, os eventos passaram a ser momentos catalizadores e divulgadores das 
questões éticas e bioéticas que surgem em nível nacional e internacional, seja no campo 
acadêmico, de pesquisa, de regulação, clínico e jurídico, entre outros. 

 
 
 
 

Inscrições e informações 
Já está aberta a submissão de resumos de trabalhos para o XII Congresso Brasileiro de 
Bioética e IV Congresso Brasileiro de Bioética Clínica, a serem enviados até o dia 30 de 
junho de 2017, pelo sistema online no endereço www.cbbioeticacom.br.  
 
Cada resumo, em português ou espanhol, poderá ter até seis autores e conter no 
máximo 400 palavras, e ser dividido preferencialmente em: Introdução, Objetivos, 
Métodos, Resultados, Discussão e Considerações finais.  
 
Os trabalhos devem versar sobre áreas temáticas como Bioética:  Fundamentação teórico-
filosófica; Bioética e Educação; Bioética e Gênero; Bioética e Comunicação; Bioética e 
Pesquisa envolvendo seres humanos e uso de animais; e Bioética Clínica, entre outras.  
 
Como critérios de avaliação, serão observados: Originalidade e atualidade do tema; 
Adequação das partes do resumo e clareza do texto; Relevância do conteúdo para a 
Bioética; Metodologia empregada (se aplicável). 
 
Veja mais informações no endereço http://www.cbbioetica.com.br/ (menu “Trabalhos”) 

É com esse espirito de debate amplo e não segmentar, 
diversificado e não restrito a grupos, que estão sendo 
preparados os Congressos que ocorrerão de 26 a 
29/09/2017, em Recife/PE, para o qual queremos 
convidar e contar com a sua participação”. 
                                   Regina Parizi 
     Presidente da Sociedade Brasileira de Bioética/SBB 



 

    Um pouco sobre os Congressos Brasileiros de Bioética da SBB 
Ao longo de sua história iniciada em fevereiro de 1995, a Sociedade Brasileira de Bioética 
(SBB), por meio de seus fundadores e associados, admitiu que “uma forma adequada de 
aglutinar representantes da área acadêmica, para a troca de experiências e de aprendizado, 
seria realizar Congressos locais e nacionais”. 
Tal iniciativa de sucesso mantém-se até hoje: foram realizados pela SBB e parceiros onze 
Congressos Brasileiros (veja detalhes em https://www.sbbioetica.org.br/Congressos), com 
temas e públicos variados, mas sempre com a proposta de tolerância, liberdade de opinião e 
trabalho conjunto e agregador, no melhor “espírito” bioético.  
Talvez o ponto alto desta trajetória tenha sido o IV Congresso Brasileiro, pois foi inserido no 
bojo do VI Congresso Mundial de Bioética, em novembro de 2002, no qual a SBB, com o 
apoio da Universidade de Brasília (UnB), conseguiu reunir cerca de 1.400 participantes para 
debater “O Poder e a Injustiça”, dando o tom para uma Bioética legitimamente nacional.  
Congressos Brasileiros da SBB  
O I Congresso Brasileiro de Bioética foi realizado em agosto de 1996, no Instituto Oscar 
Freire, da FMUSP e presidido por Marco Segre; o II Congresso Brasileiro de Bioética 
aconteceu em 1998, em Brasília, originando a obra “A Bioética no Século XXI"; o III Congresso 
foi sediado em Porto Alegre, em julho de 2000, e centrou-se no debate sobre questões genéticas 
e reprodutivas.  
Em novembro de 2002 ocorreu em Brasília o IV Congresso, dentro da programação do 
Mundial de Bioética. No mês de maio de 2004 aconteceu em Recife, Pernambuco, o V 
Congresso Brasileiro, debatendo o "estatuto para a vida humana no século XXI"; novembro 
de 2005 foi marcado pelo VI Congresso Brasileiro, em Foz do Iguaçu, com o tema Bioética, 
Meio Ambiente e Vida Humana; em agosto de 2007, o VII Congresso foi realizado em São 
Paulo, destacando A Bioética como Instrumento Social, e presidido por Paulo Fortes.  
Búzios sediou o VIII Congresso Brasileiro, em setembro de 2009, tendo como tema central 
Bioética, Direitos e Deveres no Mundo Globalizado; em setembro de 2011 aconteceu em 
Brasília o IX Congresso, focalizando, como o anterior naquele Estado, tópicos relacionados à 
opressão e à vulnerabilidade dos mais pobres; em setembro de 2013, Florianópolis abriu 
espaço ao X Congresso Brasileiro, com o mote Bioética: Saúde, Pesquisa e Educação; em 
setembro de 2015 a atual diretoria da SBB e a PUC-PR realizaram em Curitiba o XI Congresso 
Brasileiro de Bioética, destacando as Desigualdades Globais. Até agora, tal evento rendeu 
como frutos os livros Bioética e Saúde Pública e Bioética e Educação. 


