
 

 

Entre 26 e 29 de setembro de 2017, Recife, Pernambuco, tornou-se “a capital brasileira 

de Bioética”, relacionadas à sobre Bioética, Liberdades e Responsabilidades. 

A proposta dos promotores do Congresso – Sociedade Brasileira de Bioética (SBB); 

Regional Pernambuco da SBB; e Conselho Federal de Medicina (CFM) – foi abarcada por 
pesquisadores, estudantes e outros envolvidos neste campo: cerca de 600 pessoas 

marcaram presença no Hospital Pedro II – Instituto Materno Infantil de Pernambuco 

(IMIP), nos quatro dias de conferências, mesas-redondas e mini cursos (cobertura 

completa em www.sbbioetica.org.br) . 

Foram inscritos mais de 450 trabalhos, entre apresentação oral e pôster, algo 
significativo, considerando-se os desafios impostos a uma entidade focada em ética que, 

diferente de diversas especialidades médicas, não tem suportes financeiro e comercial.  

Como nas edições anteriores, o evento agregou o Congresso Brasileiro de Bioética 

Clínica, do CFM, em sua IV edição, que teve amplo leque de apresentações sobre o tema.  

Em assembleia ordinária foi eleita a diretoria para o biênio 2017-2019 (veja a seguir). 

Na ocasião, foi aprovada ainda a CARTA DE RECIFE, em apoio ao PL sobre o estatuto 
dos direitos do paciente.  

Veja em http://www.sbbioetica.org.br/SBB-aprova-a-Carta-de-Recife-em-apoio-aoPL-
sobre-o-Estatuto-dos-Direitos-do-Paciente  

 

 

Temas 

- XII Congresso 

- Nova Diretoria 

- Entrevistas 

- Goiânia 2019 

     



 

Nova Diretoria  

Conforme estatuto da SBB, no decorrer XII Congresso Brasileiro de Bioética foi eleita em 

assembleia ordinária (por aclamação) a nova diretoria para o biênio 2017-2019. 

Encabeça a gestão o médico Dirceu Greco, professor da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Greco faz parte da Comissão Nacional de AIDS; Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP) e tem participado como consultor de instituições nacionais e 
internacionais no desenvolvimento de diretrizes em saúde pública, ética, HIV/AIDS, 

Tuberculose, incluindo Ministério da Saúde, Associação Médica Mundial, OMS, UNAIDS. 

UNICEF, e UNESCO.   

        Presidente 

        
           Dirceu Greco            Reinaldo Ayer de Oliveira   Flávio Rocha Paranhos       Gerson Zafalon Martins 
               Médico                               Médico                              Médico                           Médico 
 

  

                             

                                           
 Nilceu José Oliveira                 Camila Vasconcelos       Thiago Rocha da Cunha       Flávia Souza Ramos  
      Farmacêutico                              Advogada                         Biomédico                       Enfermeira 

 

 

Comissão Científica: Aline Albuquerque Sant’Anna de Oliveira, advogada; Elda Coelho de 
Azevedo Bussinger, advogada; Helena Carneiro Leão, médica; Itamar Tatuhy Sardinha Pinto, 
servidor público aposentado; José Antônio Cordeiro da Silva, médico; Lívia Haygert Pithan, 
advogada; Luíza Ivete Vieira Batista, médica; Mário Antônio Sanches, professor; Nilza Maria 
Diniz, bióloga.  

 

Conselho Fiscal: José Francisco Nogueira Paranaguá de Santana, médico; Márcio Fabri dos 

Anjos, teólogo; Rosana Leite de Melo, médica.  

 

1º Vice-presidente  2º Vice-presidente    3º Vice-presidente 

1º Tesoureiro 2º Tesoureira 1º Secretário   2º Secretária 



 

 

Regina Parizi fala sobre ganhos e desafios ao deixar à presidência da SBB  

 

Ao ocupar pela primeira vez o cargo de presidente da SBB, entre 2013 e 2015, a médica 

Regina Parizi deparou com a prioridade de “arrumar a casa”. Com seu espírito de 

liderança, superou tais questões e assumiu nova etapa na SBB, entre 2015 e 2017, com 

as tarefas de estruturar uma equipe adequada em secretaria e comunicação e ampliar o 

papel da Sociedade na discussão e difusão da bioética.  

 

 “Demanda que saiamos de nossa área profissional estrita e tenhamos o ímpeto e a 

curiosidade de buscar outros conhecimentos. E por se tratar de entidade cuja 

característica é lidar com questões e valores éticos e morais, não tem apelo comercial”.   

“Pela primeira vez tive que escutar pessoas com opiniões diferenciadas que apontavam 

que aquilo que podia ser bom aos médicos, não servia, por exemplo, aos antropólogos”. 

“Jamais imaginaríamos enfrentar um cenário traduzido em uma crise tão gigantesca, 

exatamente em nossa área, em ética e/ou em moral – generalizada, em todos os setores”.  

“Ficamos contentes com a chapa sucessora, que conta com larga tradição em discutir 

questões éticas e bioéticas. O resultado é adequado, não só para dar continuidade a 

alguns projetos, mas para avançar em outros, por exemplo, em saúde e educação”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Recife foi a capital Brasileira da Bioética 
entre 26 e 29 de setembro. A parte mais 
marcante do evento, no Hospital Dom Pedro 
II, IMIP, foi a exposição dos pôsteres: os 
congressistas se misturavam aos doentes 
em macas, cadeiras de rodas, empurrando 
suportes de soro, em um verdadeiro 
relacionamento humano e Bioético”.  

José Thadeu Pinheiro, Presidente do Congresso   

Confira trechos da entrevista publicada em 

www.sbbioetica.org.br/Noticia/512/Entrev

ista-com-Regina-Parizi 

“Se uma palavra pudesse resumir este 

período, seria ‘desafio’. Trata-se de uma 

sociedade ainda sem um número grande de 

sócios, porque exige complexidade e 
conhecimento transversais, em um país que 

ainda não conta com perfis tão amplos”.  

“Nossa eleição e posse trazem vários 
sentimentos, como a sensação de confiança 
com a chapa que se formou, mas também a 
responsabilidade de dar continuidade ao 
que a Regina e sua diretoria estabeleceram. 
O desafio é complexo, diante deste cenário 
causado pela crise e, em consequência, 
estrangulamentos em áreas estratégicas 

como Saúde e Educação”.  

Dirceu Greco, Presidente SBB 2017-2019 



 

Rumo à Goiânia em 2019! 
 

 
 
No decorrer da assembleia ordinária realizada no XII Congresso de Bioética ficou 
definido que Goiânia, capital de Goiás, será a sede do XIII Congresso de Brasileiro de 
Bioética. Está previsto que o evento aconteça em meados de outubro de 2019, na 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC-GO. 
  
Segundo Flávio Rocha Paranhos, 2° vice-presidente, professor da PUC-GO, em 
um workshop sobre Ética em Pesquisa, um grupo de bioeticistas esteve na PUC, e ficou 
impressionado com a organização daquele evento, “o que suscitou bons diálogos entre 
este e os organizadores”. A pró-reitora, então, passou a expressar seu apoio a um 
Congresso de tal magnitude naquela instituição. “Como somos uma sociedade que faz 
questão de se manter independente de vínculos com a indústria farmacêutica, temos de 
buscar os apoios”, diz o professor Paranhos. “Mas o da PUC Goiás já é um grande 
começo, pois dispõe de estrutura física excelente”. 
  
Para ele será o melhor congresso da SBB de todos os tempos, “se me permitem o 
arroubo”.  
 
 

Campanha anuidade SBB – 2017 

 

A SBB sustenta-se, principalmente, da contribuição de seus associados. A viabilidade de nossa 
Sociedade, cuja missão principal é a de contribuir para a difusão da Bioética no Brasil, depende 
basicamente da arrecadação dos recursos de anuidades.                                                  
Para pagamentos por favor acesse a área restrita no site da SBB, www.sbbioetica.org.br.       

Anuidades 
 

                       2017                     2016                2015             Anuidade atrasadas 

Sócio               R$300,00               R$300,00               R$300,00              R$ 161,00 

Estudante     R$200,00               R$200,00              R$200,00              R$ 161,00    


