
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço virtual em Bioética 

As mídias eletrônicas da Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) estão se tornando cada vez 
mais completas e visíveis. O fato se reflete no número de acessos e, como consequência, 
conduz ao cumprimento da principal missão da entidade: contribuir para a difusão da 

Bioética no Brasil. 

Atualizado com frequência, buscando contemplar notícias e eventos na área divulgados pelas 
Regionais da SBB, bem como, aquelas vindas de outras fontes nacionais e internacionais, o 
site da Sociedade (disponível no endereço http://www.sbbioetica.org.br/) traz novidades que 
vêm a se somar aos tradicionais Destaques, Notícias, Resenhas de Publicações, e ao Histórico 
–banco de dados em constante construção, com a colaboração de pesquisadores e 
interessados na Bioética brasileira.    

Como o próprio nome diz, a seção “Bioética em Vídeos” pretende divulgar as temáticas no 
campo, por meio de apresentações gravadas em eventos ou aulas de associados da SBB e, 
ainda, outras consideradas como “interessantes”, capazes de fomentar discussões e servir a 

fins didáticos. A videoteca está aberta a sugestões.  

Quem entrar na homepage também deparará com o botão do “Observatório de Bioética e 
Direitos Humanos dos Pacientes”, iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Bioética da 
UnB e da Cátedra UNESCO de Bioética da UnB (grupo que “alimenta” tal espaço no site da 
SBB), cujo objetivo central é levantar e sistematizar informações normativas, bioéticas e 

jurisprudenciais nesses assuntos.  

A página no Facebook da SBB também tem atingido significativo número de visitas, contando, 
em meados de março, com 2.068 “seguidores” (visitantes frequentes). Além disso, entre 15 de 
fevereiro e 15 de março, a página alcançou 3.145 pessoas, sendo que 742 se envolveram com 
as publicações – "curtindo", "compartilhando" etc. Tais números variam de acordo com as 

notícias inseridas e com o período: em férias ou feriados acessos em sites tendem a cair.  

Em breve, a intenção é de disponibilizar ainda um canal da SBB no Youtube. Aguarde!  
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Frutos do XI Congresso Brasileiro de Bioética 

 

 

 

Não se esqueça deste encontro imperdível! 

Inscrições abertas pelo site http://www.cbbioetica.com.br/, com valores 

diferenciados até 30 de junho, data limite para a submissão de trabalhos. 

Mais detalhes na página do evento e também no boletim especial da SBB, 

http://www.sbbioetica.org.br/uploads/repositorio/2017_01_09/boletim-

especial-recife-corrigido.pdf 

Organizado por Fermin Roland Schramm e Anor Sganzerla, 

Fundamentos da Bioética inclui pontos de vista de expoentes 

contemporâneos na Bioética, como Van Rensselaer Potter; Hans 

Jonas; e H.T. Engelhardt –este abordando o princípio de 

consentimento como pressuposto antropológico do mundo 

secular. 

Veja mais no site da Editora CRV, 

https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/32130-

fundamentos-da-bioeticabrserie-bioeticabrvolume-3 

O livro Bioética Clínica (Memórias do XI Congresso Brasileiro de 

Bioética) foi produzido SBB em parceria com o Conselho Federal de 

Medicina (CFM). Organizado por José Eduardo de Siqueira, Elma Zoboli, 

Mário Sanches e Leo Pessini, a obra foi conduzida em duas partes, 

compostas pelos fundamentos e a aplicação da Bioética.   

 

Versão on-line: 

http://www.flip3d.com.br/web/pub/cfm/index6/?numero=14&edicao

=361 
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Carta aberta sobre a Febre Amarela  

A SBB e demais integrantes do Fórum da Reforma Sanitária, como ABRASCO e o CEBES, 

encaminharam, no final de janeiro, Carta Aberta sobre a Febre Amarela no Brasil às 

autoridades sanitárias do Ministério da Saúde, às secretarias estaduais e municipais de 

saúde e à sociedade brasileira.  

Entre outros pontos, no texto demonstra grande preocupação com o aumento de casos e de 

mortes pela doença, registrado nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São 

Paulo e Distrito Federal, que têm causado "insegurança na sociedade devido à gravidade do 

problema e do risco de sua urbanização".  Por isso, reconhece a necessidade de unir esforços 

para conter o surgimento de possível epidemia urbana, "o que nos obriga a definir políticas 

de curto e médio prazos".  

Lembra ser urgente que o Ministério da Saúde, em seu papel constitucional, adote medidas 

como atualizar a lista dos municípios considerados de risco à luz do novo momento, bem 

como, tornar pública a disponibilidade de imunizantes e os planos de contingência para 

aumentar a capacidade de produção, distribuição e aplicação das vacinas. 

Veja a íntegra da Carta Aberta em 

http://www.sbbioetica.org.br/uploads/repositorio/2017_03_16/febre-amarela_JAN17.pdf 

                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nova publicação da UNESCO focaliza as 
injustiças em todos os níveis. O Resumo do 
Relatório Mundial de Ciências Sociais está 
fundamentado nos estudos de mais de 100 
cientistas sociais e outros pensadores.  
 
Baixe em 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/00245
9/245995POR.pdf  

 

Infanticídio 

O PL n° 1.057/2005, que criminaliza a 

prática, encontra-se tramitando no Senado. 

Em um tema de suma importância como 

este, a SBB não poderia furtar-se em se 

manifestar, o que fez por nota assinada por 

Fermin Roland Schramm, seu 1° vice-

Presidente, para quem, “a moralidade do 

infanticídio em populações indígenas deve 

necessariamente ser contextualizada cultural 

e socialmente”.  

Veja a integra da nota em 

http://www.sbbioetica.org.br/uploads/rep

ositorio/2016_12_19/A-controversia-sobre-

o-infanticidio-em-populacoes-indigenas.pdf 
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      O plenário do Senado aprovou, em fevereiro, substitutivo ao projeto de Lei do Senado 
(PLS) n° 200/2015. Desde o princípio dos debates, dois anos atrás, as entidades em 

defesa dos direitos dos participantes das pesquisas – incluindo, a Sociedade Brasileira 
de Bioética/SBB – têm se posicionado veemente contra a eventual Lei, por considerar 
que esta ignora os direitos dos voluntários, há anos estabelecidos; mina o controle 

social dos estudos e, na prática, representar o fim da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP).  

Uma das últimas etapas dessa contenda: dia 14 de março, o projeto aprovado no 
Senado com emendas chegou à avaliação da Câmara dos Deputados, tornando-se PL 

7082/2017. Nesta fase inicial de trâmites (a matéria sequer foi distribuída entre as 
comissões específicas), há ainda a oportunidade de sensibilizar os Deputados – 
representantes mais ligados ao povo do que ao Estado– a modificar ou rejeitar a 

proposta capaz de punir ainda mais os já vulneráveis participantes de pesquisas.  

Um dos canais é o http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/fale-com-o-

deputado. Lembrando: se o texto que passou pelo Senado for aprovado na Câmara sem 
modificações de mérito, segue para sanção ou veto do Presidente da República.  

Retrocesso 

Para Regina Parizi, presidente da SBB, caso o projeto seja acatado ocorrerá um grande 

retrocesso, “pois voltaremos a décadas anteriores, marcadas por falta de transparência 
e denúncias frequentes, relativas aos malefícios causados pelos estudos”. Jorge 
Venâncio, presidente da CONEP, completa: “no Senado, houve inverdades absurdas 

sobre o tempo de avaliação dos protocolos por nossa Comissão, demolindo um sistema 
que funciona há 20 anos e que tem cumprido prazos melhor do que qualquer órgão 
público!”. Questiona: há quem isso interessa?  


