
BVS Bioética e Diplomacia em Saúde: 
conhecimento transdisciplinar para 
práticas de cooperação em saúde 

Carvalho, Rejane C. S (Nethis/Fiocruz); Barbosa, Tyara K.(CEAJUR/DF); Santana, José 
Paranaguá de (Nethis/Fiocruz) 



 

• Bioética, Relações Internacionais e Saúde Pública: objetos de estudo que 

interagem entre si, criando intersecções temáticas. 

 

• O objetivo dessa pesquisa é analisar a BVS Bioética e Diplomacia em Saúde 

como instrumento para o desenvolvimento de um campo de conhecimento 

transdisciplinar.  

Introdução 



Revisão de literatura:   

 documentos recuperados em bases de dados especializadas em Ciências da Saúde: 

LILACS, MEDLINE, SCIELO.  

 Selecionados artigos que atendiam aos descritores estabelecidos, sendo então 

classificados quanto à temática.  

 Revisão dos documentos categorizados. Uma amostra de 25% dos documentos 

considerados pertinentes, redistribuídos aleatoriamente entre os pesquisadores e 

realizada uma revisão às cegas para validar a classificação temática do documento.  

 Validação da categorização por especialistas. 

 

Metodologia 



Revisão Interdisciplinar 
Referências bibliográficas nas bases de dados BVS/BIREME e PubMed 

segundo diferentes termos de busca 

Termos de busca BVS* PubMed† 

“bioética and saúde pública and diplomacia” - - 

“bioética and saúde pública and diplomacia em saúde” - - 

“bioética and saúde pública and relações internacionais” 02 (02) 647 (60) 

“bioética and saúde pública and saúde internacional” 44 (36) 345 (44) 

“bioética and saúde pública and saúde global” 24 (22) 120 (15) 

“bioética and saúde pública and cooperação internacional” 34 (33) 440 (42) 

Subtotal (soma dos valores acima) 106 (93)  1.552 (161) 

“saúde pública” 163.381 (134.115) 4.695.788 (397.737) 

“bioética” 9.300 (8.295) 19.240 (1.972) 

* Entre parêntesis: número de artigos, dentre o total de referências (que inclui documentos das Nações 

Unidas, monografias, dissertações, teses e recursos educacionais abertos). 

† Entre parêntesis: no de artigos revisados por comissões editoriais (review), dentre o total de artigos 

compilados 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor José Paranaguá na BVS/BIREME e PubMed/NCBI no mês de abril 2011 [acesso eletrônico]. 



Diagrama da literatura selecionada da BVS Bioética 
e Diplomacia em Saúde 



Apesar de incipiente, a produção acadêmica sobre a interdependência desses 

campos do conhecimento corrobora a relevância dessa transdisciplinaridade 

como tentativa de apreensão da dinâmica dessas áreas do conhecimento. 

Assim, uma das principais contribuições da biblioteca é o papel inovador de 

organizar e disponibilizar informação científica sobre a confluência temática da 

Bioética e Diplomacia em Saúde, disponível na Internet gratuitamente. A 

informação especializada assume elevado potencial transformador das 

atividades científicas e políticas na sociedade, por meio da otimização das 

ações em prol da melhoria da condição de vida.  

Resultado e Discussão 



Há literatura cientifica sobre a temática, mesmo que não esteja indexada pelos 

descritores específicos. É um campo em desenvolvimento e promissor, 

considerados os relevantes assuntos que regem a globalização, a dependência 

econômica, tecnológica, social e política entre os países. A consolidação desse 

campo de conhecimento propicia o desenvolvimento de praticas que poderão 

contribuir para a redução das injustiças, iniquidades e desigualdades entre 

povos, em especial nos países do sul global. 

Conclusão e comentários 



www.bioeticaediplomacia.bvs.br 


