
 

           

SBB vai à Justiça para garantir direitos em risco pela Emenda Constitucional n° 95/2016 

 
A Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), em parceria com entidades que compõem o Fórum da Reforma Sanitária e o 
Partido Democrático Trabalhista (PDT), encaminhou em maio ao Supremo Tribunal Federal (STF) a ação amicus 
curiae contra a Emenda Constitucional (EC) n° 95/2016, que congela o financiamento da saúde e educação pelos 
próximos vinte anos. 
  
O pedido para integrar a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) n° 5658, na condição de amicus curiae – que 
permite a entidades investidas de “representatividade adequada” sejam admitidas em relação processual, para fins de 
colaboração e manifestação – “só foi possível graças ao empenho de Elda Bussinguer, membro do Conselho Científico 
da SBB, e aos colegas que compõem o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Políticas Públicas, Direito à Saúde 
e Bioética (BIOGEPE)” explica Regina Parizi, presidente da SBB.  
 
Entre outros pontos, no documento a Sociedade reafirma a pretensão do PDT em declarar inconstitucional a gravidade 
da situação imposta pela promulgação da EC n° 95/2016, “por mascarar a verdade dos fatos”, ou seja, o que se 
pretende não é um ‘congelamento’ e sim uma grande redução dos valores aplicados em Educação e Saúde.  
 
Figurar como parte integrante da ADI concorda com a representatividade da SBB e da Bioética no contexto nacional, 
conforme o ensejado pela ação amicus curiae, encaminhada ao Supremo: fazem parte do Estatuto Social da SBB, 
entre outras, finalidades como fornecer subsídios para a implementação de políticas, programas e produção normativa 
relacionadas com temáticas bioéticas. 
 
Veja a integra da proposição para integrar a ADI n° 5658. 
http://www.sbbioetica.org.br/uploads/repositorio/2017_05_09/ADI-SBB.pdf 
 

 Confira ainda o sugerido na Emenda Constitucional n° 95/2016
http://www.sbbioetica.org.br/uploads/repositorio/2017_05_09/Emenda-Constitucional-n-95.pdf 
  



 

 Nosso Canal no YouTube

 

A partir de agora a SBB disponibiliza aos interessados em Bioética o seu canal no YouTube – que vêm juntar-se a 
outras iniciativas em comunicação desenvolvidas pela atual Diretoria, como a reformulação da página na internet 
(http://www.sbbioetica.org.br/); espaço no Facebook; e boletim trimestral, entre outras.  

No endereço https://www.youtube.com/channel/UCzMOzRA99HbQ_7zrcvBmd9g o usuário encontra um local em 
constante construção, categorizado até então em playlists como Traillers de Filmes cujo foco central são os temas em 
Bioética, Entrevistas; além de um enfoque direcinado ao XII Congresso Brasileiro de Bioética.  

O Canal da SBB no YouTube tem como característica central o fato de agregar tópicos variados e até “informais” –  e é 
justamente o fato de ser mais flexível o que diferencia a área da Videoteca presente na página da SBB, de cunho 
institucional.  Por isso espera-se – aliás, se incentiva firmemente – que os associados sugiram ao rol filmes, entrevistas 
e etc: basta encaminhar um e-mail para análise em sbbioetica@sbbioetica.org.br   

Publicações em Bioética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livro organizado pelos bioeticistas William Saad 
Hossne (falecido); Leo Pessini e Christian de Paul 
de Barchifontaine, lançado pela Edições Loyola, 
celebra 20 anos de reflexão, militância, amizade e 
caminhada nas “sendas desafiadoras da Bioética 
contemporânea”. 

 

Já é possível encontrar on line os anais do IX Encontro 
Luso-Brasileiro de Bioética e III Encontro Lusófono de 
Bioética, realizado em conjunto pelo Centro de Estudos 
de Bioética (Portugal) e SBB (Brasil).  
http://www.sbbioetica.org.br/uploads/repositorio/2017_0
4_17/IX-ENCONTRO-LUSO-BRASILEIRO.pdf 



 

Manifestos com a participação da SBB 

A SBB apoia campanha do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) contra os Planos de Baixa 
Cobertura, modelos capazes de deixar pacientes vulneráveis, além de inviabilizar tratamentos médicos. 

Por isso, ao lado de parceiros como OAB São Paulo e Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp), assina manifesto 
divulgado no site http://www.cremesp.org.br/planosdesaude/. Assine você também!  

Brasil Nação 

Outro importante documento subscrito pela SBB é o Projeto Brasil Nação, criado por meio da ONG do economista 
Bresser Pereira, ao lado de jornalistas, sindicalistas e intelectuais, entre outros, que propõe o resgate do Brasil e, como 

http://bresserpereira.org.br/manifesto.asp?msg=OKconsequência, à construção nacional. Confira em  

 
 

Projeto sobre pesquisas com seres humanos pode ir a consulta pública  

Depois de aprovado pelo Senado, o projeto de Lei n° 7082/2017 (antigo PLS n° 200/2015 sobre pesquisas com seres 
humanos) voltou à Câmara dos Deputados para decisão terminativa. Neste trâmite, os deputados André Figueiredo e 
Afonso Mota (relator) propõem Audiência Pública sobre a matéria, no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia 
(CCT) da Câmara Federal.  

Entre outros pontos, usam o argumento da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) de que, desde o 
precursor – o PL n 200/2015 –, o projeto traz enfraquecimento do rigor ético, e grande retrocesso, ao reduzir os direitos 
dos participantes da pesquisa, além de extinguir importantes entidades representantes da sociedade civil, de 
pesquisadores e de profissionais da área.  

“A consulta pública é muito relevante, pois propiciará argumentação em favor da manutenção do sistema CEP/CONEP 
e do acesso pós-estudo dos produtos que se mostrarem eficazes, e contra a flexibilização do uso do placebo” explica 
Dirceu Greco, membro do Conselho Científico da SBB e representante da entidade nas discussões.  

      Na foto à esquerda, o professor Dirceu Greco da SBB e UFMG. 

Segundo ele, a participação popular também é essencial, pois o assunto interessa 
diretamente a proteção dos participantes dos ensaios clínicos e ao SUS.  

Veja a íntegra da solicitação da audiência, ainda sem data marcada, em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1567691&f
ilename=REQ+223/2017+CCTCI+%3D%3E+PL+7082/2017 



 

Marque na agenda!  

 
O XII Congresso Brasileiro de Bioética e o IV Congresso de Bioética Clínica estão marcados para o período de 26 a 29 
de setembro. Porém, aqueles que pretendem ir a este que é o mais importante evento na programação bioética do 
país, devem ficar atentos: os resumos dos trabalhos devem ser encaminhados à comissão organizadora até o dia 30 

de junho, sendo que o resultado da avaliação será comunicado aos autores por e-mail a partir de 25 de julho de 2017. 

Também até 30 de junho será praticada a maior taxa de desconto para inscrição nos Congressos, concedida aos 
associados da SBB em dia com as suas anuidades. Obtenha todas as informações no site do evento, 
http://www.cbbioetica.com.br/.  

 
 

 
 
 

 
 

Fique quite agora! Evite deixar para o Congresso! 
 

Apesar de o Congresso Brasileiro de Bioética acontecer a cada dois anos, é frequente que 
alguns associados deixem para tal ocasião a tarefa de ficar quite com a SBB, bem como, 
novos interessados em aderir à Sociedade, o que traz dificuldades para a implementação e 
a manutenção de projetos de uma entidade sem fins lucrativos como a nossa, como 
eventos Nacionais e os organizados pelas Regionais. 

    Lembre-se ainda: sócios inadimplentes não votam na eleição da nova Diretoria! Atualize 
sua situação acessando http://www.sbbioetica.org.br/EspacoDoAssociado 

                                             Comissão Eleitoral  
 
No prazo estabelecido pelo estatuto e conforme as especificações do mesmo a Diretoria da 
SBB designou, mais de cento e vinte dias antes do término do seu mandato, a Comissão 
Eleitoral que, além da coordenação do processo do pleito, decidirá quaisquer questões não 
previstas relativas ao processo eletivo, bem como, sobre impugnações e recursos 
concernentes à eleição.  
 
Os membros titulares são Raquel Roffe, (Presidente); Ida Cristina Gubert; e Saulo Ferreira 
Feitosa. Suplente: Adriana Faria Lima. 
 


