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Grupo de Pesquisa LABÔ 

$aúde 4.0 

 

Coordenação – Sharmila Sousa, M.Sc., M.Res., Ph.D. 

 

Ementa: Dentro da linha de pesquisa sobre ‘Biotecnologias, Mídia e Comportamento’, o grupo 

$aúde4.0 tem por objetivo discutir conteúdos sobre as rupturas causadas pela mídia, tecnologias e 

comportamentos devido à sociedade das redes sociais e pelos avanços em biotecnologia e da ciência 

(medicina de precisão, big data e inteligência artificial) para identificar questões candentes e de 

interesse dos participantes do grupo de pesquisa, como representantes da sociedade brasileira para a 

produção de textos/conteúdos criativos e/ou proposição de projetos e/ou pautas para produção de 

white papers – como documentos de informação ou guia sobre assuntos que considerarmos chave, 

evidenciando estratégias sobre como abordá-los para educar parlamentares, tomadores de decisões 

em níveis municipal, estadual e federal, além de cidadãos e instituições de saúde públicas e privadas 

sobre qual caminho queremos traçar para a resolução de questões complexas em Saúde. Como think 

tank, buscamos aproximar pensamentos teórico-filosóficos, com uma breve introdução a alguns 

conceitos da literatura dos estudos sociais de ciência e tecnologia, das vozes de cidadãos qua 

usuários, pesquisadores, gestores e tomadores de decisões dos setores público e privado para a co-

produção (Jasanoff, 2004) de narrativas brasileiras sobre a $aúde4.0, hoje, democratizando o debate 

para chegarmos à Saúde que queremos para o amanhã! 

 

O grupo começará suas atividades em março de 2020. 

 

Reuniões – quintas-feiras, das 14h às 16h. 

 

Datas: 05 e 26/03/2020, 16/04/2020, 07 e 28/05/2020, 18/06/2020. 

 

Organização: cada encontro contará com uma entrada no Lab Journal/Caderno de Campo no 

off-lattes com um conjunto de fontes no formato de vídeos (reportagens da mídia formal, filmes, 

documentários, vídeos de especialistas e/ou think tanks), textos acadêmicos (livros, artigos 

indexados), documentos para fins de formulação de políticas e tomada de decisão informada por 

evidências (relatórios e sínteses para políticas, white papers), e conteúdos diversos (intervenções 

artísticas, exposições, manifestações socioculturais) com exemplos ilustrativos sobre os seguintes 

temas: 
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Encontro #1  – Coletivos Biomédicos (05/03/2020) 

Verdades custosas, mentiras baratas 

Consumo de tecnologias e informações em saúde: queremos chegar à ciência de cidadania ou 

continuar com os coletivos biomédicos? 

1) Chernobyl. 2019. Direção: Johan Renck; Produção: HBO e Sky Atlantic. Warner Bros 

Television Distribution, (360min). 

– leia pelo menos um destes: 

2) Gyerin, T. 1983. Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains 

and Interests in Professional Ideologies of Scientists. American Sociological Review, Vol. 48, No. 6 

(Dec., 1983), pp. 781-795, 48, 14. 

3) Cambrosio, A., Keating, P., Schlich, T., Weisz, G. 2006. Regulatory objectivity and the 

generation and management of evidence in medicine. Social Science & Medicine, 63, 189-99. 

4) Keating, P. & Cambrosio, A. 2003. Biomedical platforms. Realigning the normal and the 

pathological in late-twentieth-century medicine. Cambridge, MA: MIT Press. 

 

Encontro #2 – Ciência de Cidadania (26/03/2020) 

Citizen $cience: DIY (Social Technology) Revolution 

Do biocidadão ao biohacker: como saímos do quadro negro com giz branco, passando pelo quadro 

branco com canetas coloridas, até chegarmos ao PowerPoint? 

1) Woolley et al. 2016. Citizen science or scientific citizenship? Disentangling the uses of public 

engagement rhetoric in national research initiatives. BMC Medical Ethics. 17:33. Disponível em: 

<https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-016-0117-1> 

2) Prainsack, B. Understanding Participation: The ‘citizen science’ of genetics. In: Prainsack, B., 

Werner-Felmayer, G., Schicktanz, G. (eds). Genetics as Social Practice. Farnham:Ashgate (in 

press). Disponível em: 

<https://www.academia.edu/3552182/Understanding_Participation_The_citizen_science_of_geneti

cs> 

 

Encontro #3  – Ferramentas Disruptoras em Biotecnologia (16/04/2020) 

To CRISPR/Cas or HGP-Write? Slow-Medicine! 

Zeitgeist – um conceito da filosofia alemã circa 1700-1800 que significa ‘espírito da época’, 

‘espírito do tempo’, ou ‘sinal dos tempos’. Refere-se a um ator ou força invisível dominando as 

características, o conjunto do clima intelectual e cultural do mundo de um dado período na História. 

O uso contemporâneo do termo pode, mais pragmaticamente, referir-se a moda ou modismos que 

prescreve o que é considerado aceitável ou de bom gosto, por exemplo, na era da $aúde4.0, pós-
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genômica e pós-big data analytics… Mas, como será – ou como queremos que seja – a $aúde na era 

pós-CRISPR/Cas? 

1) Netflix ‘Unnatural Selection’/’Seleção Artificial’ 

2) Vídeos 1, 5 e 9 da série no YouTube sobre o Human Genome Project (HGP)-Write 

(<https://www.youtube.com/playlist?list=PLHpV_30XFQ8R2Kpcc1pwwXsFnJOCQVndt>). 

3) Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, 1932. 

4) Sigal, S. 2019. Is biohacking ethical? It’s complicated. A new Netflix series explains why. 

Disponível em: <https://www.vox.com/future-perfect/2019/10/22/20921302/netflix-unnatural-

selection-biohacking-crispr-gene-editing>. Acessado em: 24 Out 2019. 

5) Jasanoff, S., Hurlbut, JB. 2018. A global observatory for gene editing. Nature. 555:435-437. 

Disponível em: <https://www.nature.com/articles/d41586-018-03270-w>. 

6) Burall, S. 2018. Don’t wait for an outcry about gene editing. Nature. 555:438-439. Disponível 

em: < https://www.nature.com/articles/d41586-018-03269-3>. 

 

Encontro #4 – Saúde Digital (07/05/2020) 

$aúde 4.0: Big Data Analytics + Genômica + Cultura + [auto]Regulação? 

« bien informés, les hommes sont citoyens ; mal informés ils deviennent des sujets » (Alfred Sauvy) 

1) Lei Geral de Proteção de Dados (Lei N˚13.709 de 14 de agosto de 2018). 

 

Encontro #5 – DNA & Fa$hion & You (28/05/2020) 

O que é luxo em saúde para você hoje? 

lux·u·ry | \ ˈlək-sh(ə-)rē | significa ‘bem-estar’ ou itens de luxo (tradicionalmente) sobre desejo, 

abundância, indulgência, prazer, satisfação e conforto? 

1) Lipovetsky, G., Serroy, J. 2015. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista. São 

Paulo: Companhia das Letras. 

 

Encontro #6 [18/06/2020] – $aúde4.0 

Da $aúde4.0 hoje para o amanhã: onde queremos chegar no Brasil? 

Oficina 

 

Mini-biografia: Sharmila Sousa é biomédica, especialista em Medicina Farmacêutica, mestre em 

Medicina (Endocrinologia, Genética do Câncer), doutora em Medicina (Endocrinologia, Medicina 

Translacional e Bioética) pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, 

mestre em Medicina, Ciência e Sociedade pelo King's College London, pesquisadora associada à 

Escola Fiocruz de Governo da Fiocruz/Brasília, embaixadora no Brasil da Research Impact 
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Academy e participou de bate-papos sobre divulgação científica no Pint of Science de Brasília em 

2018 e 2019. Trabalhou no projeto Rising Powers II do Departamento de Política Econômica do 

King’s College London (2013/14), e na Rede ePORTUGUESe da Organização Mundial da Saúde 

(Genebra, 2014). Hoje, traduz conhecimentos para aprimorar os processos de participação social na 

gestão da incorporação de tecnologias ao SUS, e apoia a tomada de decisão e formulação de 

políticas informadas por evidência para o Ministério da Saúde do Brasil. 

 

-- 

Links p/ a Mini-biografia [if need be]: 

- CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/2082920273989070 

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sharmila-sousa-18162919/ 

- ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sharmila_Sousa 

- Twitter: https://twitter.com/sharmilasousa 

- Brazil Ambassador Research Impact Academy: 

https://my.researchimpactacademy.com/ambassadors/ 

- Bate-Papo Pint of Science/Brasília: https://pintofscience.com.br/event/cincia-cidad-ou-cincia-de-

cidadania 

- Entrevista Conexão Ciência/Parceria Embrapa/TV Brasil: 

https://www.youtube.com/watch?v=gs34Z8ibik8&list=PLhWY8l8K2BUONXUbU4u6krYkmlHTo

p0sE&index=11 

 


