Nesta edição:
O Congresso Brasileiro chegou!
Volnei deixa Comitê da UNESCO

Revista Brasileira de Bioética
SBB agora é parte em ação pela
Saúde e Educação

Chegou o XII Congresso Brasileiro de Bioética! Participe!
O evento mais aguardado –e importante– na agenda da Bioética Brasileira acontece de 26 a 29 deste mês no
hospital do Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP), em Recife. O mote do XII Congresso Brasileiro
de Bioética não poderia ser mais adequado no momento de crises em vários sentidos pelo qual o Brasil tem
passado: a Bioética e suas Liberdades e Responsabilidades.
E é justamente esse o motivo pelo qual os envolvidos nesta área tão reflexiva, mas atuante na defesa dos mais
vulneráveis e vulnerados, devem se fazer presentes ao encontro, que também abarca o VI Congresso Brasileiro
de Bioética Clínica. “Contamos com a inscrição e a participação de todos, pois apenas com a organização
coletiva, fortalecimento das entidades e dos fóruns de encontros e debates, podemos ampliar e diversificar o
conhecimento e o aperfeiçoamento de uma área –a Bioética– que está no centro da crise e da discussão
nacional e internacional”, conclama Regina Parizi, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética (SBB).
Para a SBB que, ao lado de sua Regional Pernambuco e do
Conselho Federal de Medicina (CFM) encabeça o Congresso,
perder a oportunidade de se fazer ouvir no debate “será abrir
mão de um momento estratégico de reunião entre
representantes da sociedade, profissionais e alunos para refletir
e procurar caminhos sobre valores que promovam
solidariedade e cidadania em um mundo conturbado” .
Confira na próxima página mais o evento e sua programação!

Alguns pontos da programação do XII Congresso Brasileiro de Bioética
Veja tudo sobre o Congresso acessando
http://www.cbbioetica.com.br
Constam da programação do XII
Congresso Brasileiro de Bioética os –já
tradicionais–
cursos
pré-congresso,
focalizando,
entre
outros
temas,
Especificidades nas Pesquisas Envolvendo
Seres Humanos nas Ciências Humanas e
Sociais; Biodireito e Judicialização;
Bioética e Saúde Pública; e Autonomia
decisões em fim da vida: Conflitos e
deveres, entre outros.
Está marcada para a noite de 27 de setembro a Solenidade Oficial de Abertura do Congresso. Na manhã do
dia 28 acontece a conferência Liberdades, Responsabilidades e Dignidade da Pessoa Humana, proferida por
Marcelo Luiz Pelizzoli, da UFPE, e coordenada por Regina Parizi, Presidente da SBB.
Além desta, haverá outras, como Bioética e Compromisso Com as Gerações Futuras, proferida por Volnei
Garrafa, da UnB; As Implicações Histórico-Político-Filosóficas dos Conceitos Constitucionais de Saúde, por
Luiz Mário Moutinho ILMM.
Da pauta, figuram várias mesas-redondas tratando de temas empolgantes e complexos, como Bioética
Transexualidade e Transgenitalização: Autonomia, Responsabilidade e Estigmatização; Bioética Ambiental e
Sociobiodiversidade; Bioética, Saúde Global e Cooperação Internacional; Cobertura da Assistência à Saúde:
Como Compatibilizar Autonomia e Responsabilidade por parte dos Profissionais?; Bioética, Cuidados
Paliativos e Finitude da Vida Humana.
Também constam da programação comunicações orais e apresentação de pôsteres, versando, de maneira
implícita ou explícita sobre o tema Liberdades e Responsabilidades, além do lançamento de livros.

Congresso Brasileiro de Bioética Clínica
Como nos anos anteriores, XII Congresso Brasileiro de Bioética abriga também o Congresso Brasileiro de
Bioética Clínica – desta vez, em sua IV edição.
O professor Rui Nunes, da Cátedra de Bioética da Universidade do Porto, Portugal, proferirá a conferência
Diretivas Antecipadas de Vontade, coordenada por Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, presidente do CFM.
Na sequência, haverá mesas-redondas relativas à Violência Contra Crianças e Adolescentes; Arboviroses,
Microcefalia e Aborto. Desafio à Compatibilização dos Preceitos de Autonomia e Responsabilidade; Bioética,
Envelhecimento e Autonomia da Pessoa Idosa; Suicídio, Situação Atual no Brasil; e Violência Obstétrica,
Autonomia e Responsabilidade na Gestão dos Corpos das Mulheres.
Atenção: VOCÊ NÃO PODE PERDER!

Na Defesa dos Vulneráveis Sociais
Bioeticista e professor de UnB deixa o Comitê Internacional de
Bioética (CIB), da UNESCO, mas seu legado no grupo ficará por
décadas entre aqueles que buscam a justiça social e um
comportamento ético.
Confira, a seguir, trechos da entrevista exclusiva concedida à
Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), publicada no endereço
http://www.sbbioetica.org.br/Noticia/498/Na-defesa-dosvulneraveis-sociais
“Iniciei meu primeiro mandato entre 2010 e 2013, sendo reconduzido entre 2014-2017. São oito longos anos
de experiência muito rica, em que projetos importantes foram desenvolvidos e, especialmente, documentos de
referência mundial foram produzidos, e estão ao dispor dos países, pesquisadores e estudiosos da Bioética”.
“Entre os temas que abordamos no período em que estou no CIB estão: “Respeito à Vulnerabilidade Humana
e à Integridade Pessoal”, “Solidariedade e Cooperação” e “Igualdade, Justiça, Equidade (...)”“. No momento
estamos concluindo um – espinhoso – relatório que trata de “Refugiados e Migrantes”.
“Somos quatro cientistas da América Latina (...). Em termos conceituais, os temas e problemas não são muito
diversos daqueles que acontecem em meio a todos os países periféricos do Hemisfério Sul”.

“Nas discussões relacionadas com os diferentes
assuntos, muitas vezes, o debate se acirra pela
existência de visões diferentes, não só técnicas, mas
morais e mesmo ideológicas”.
“Quando discutimos o tema da vulnerabilidade, os
participantes dos países ricos não queriam que
constasse do documento a expressão “vulnerável
social”, interpretando que vulneráveis são os idosos,
crianças, pessoas com alguma deficiência, etc.”.

“Retrocesso em Pesquisas com Seres Humanos”
Leia entrevista com o bioeticista Thiago Rocha da
Cunha, 2° tesoureiro da SBB, à revista on line
Instituto Humanitas, da UNISINOS, em
http://www.ihu.unisinos.br/571406-brasil-passa-por-granderetrocesso-quanto-ao-controle-etico-de-pesquisas-envolvendoseres-humanos-entrevista-especial-com-thiago-rocha-da-cunha

“Não posso deixar de registrar a pressão que
constantemente um grupo de países ricos exerce
sobre a própria UNESCO, no sentido de que suas
ideias (usualmente imperialistas) sejam acatadas”.
Congresso Brasileiro

Transparência da publicidade médica
Está em tramitação o PL 7990/2017, sobre a transparência de publicidade em relações financeiras entre a
indústria da área da saúde e os médicos. Veja a íntegra da proposição acessando
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1574876&filename=TramitacaoPL+7990/2017.

Série completa extraída do XI Congresso Brasileiro de Bioética
O livro Biotecnologia e Genética acaba de ser lançado pela Editora CRV e, ao lado de quatro outros volumes
(Bioética e Saúde Pública; Bioética e Educação; Fundamentos da Bioética; e Bioética e Psicologia InterRelações), compõe a série Bioética, livros extraídos do XI Congresso de Bioética, em Curitiba, Paraná.
Por meio do livro, o leitor “é convidado a desfrutar das reflexões e questionamentos emergentes da ponta
deste iceberg, que promete ser a revolução biotecnológica”. A autora principal é Daiane Priscila Simão-Silva,
pós-doutora em Bioética pela PUC-PR, e o prefácio é de Leo Pessini, pós-doutor em Teologia Moral/Bioetica
pela Universidade de Edinboro, EUA.

Revista Brasileira de Bioética: Mais Dinâmica
A partir do número de 2016, a Revista Brasileira de Bioética – RBB – publicação da SBB, sob
responsabilidade do Programa de Pós-graduação em Bioética e da Cátedra UNESCO, da UnB, está com um
formato mais dinâmico! Por meio dele, assim que os artigos forem aprovados pelo Conselho Editorial, já serão
divulgados para conhecimento dos estudiosos e demais interessados neste universo. Confira em breve!

Contra o Congelamento na Saúde e Educação
Em maio, a Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), em
parceria com as entidades que compõem o Fórum da Reforma
Sanitária, e o PDT, encaminhou ao STF a ação amicus curiae
contra a Emenda Constitucional n° 95/2016, que congela o
financiamento da saúde e educação pelos próximos vinte
anos. Em agosto, tal solicitação foi atendida pela relatora Rosa
Weber e a SBB poderá opinar “sempre que a matéria seja de
significativa relevância” ao processo.

Confira a página no Facebook e nosso site em www.sbbioetica.org.br

