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Introdução: O sigilo constitui um dos preceitos morais mais tradicionais das profissões de saúde. É 
base de confiança que deve nortear a relação com o paciente, deixando-o livre e seguro para 
exercer suas próprias convicções, lastro da diversidade, sem se sentir premido pela pressão social, 
mesmo por parte dos entes mais próximos, que eventualmente esperem dele determinadas 
condutas em saúde. Objetivos/justificativa: Objetiva-se analisar a interferência entre a fragilização 
do sigilo em saúde versus exercício da autonomia e respeito à diversidade, como direito do próprio 
indivíduo dentro do grupo, sendo de se verificar se tal circunstância afeta a tomada de decisão pelo 
enfermo. Metodologia: cuida-se de estudo monográfico de revisão teórica da normatização legal e 
deontológica sobre a matéria, notadamente os temas sigilo, autonomia e diversidade. 
Resultados/intervenção: O sigilo se relaciona com o princípio da autonomia, vez que os dados e 
decisões em saúde pertencem ao paciente e somente a este cabe decidir quem deles terá 
conhecimento, ressalvados os casos legal ou eticamente excepcionados. O que se observa, 
contudo, é que, embora preceito tão antigo na área de saúde, o dever de sigilo é um dos 
compromissos éticos mais desrespeitados no dia-a-dia das unidades sanitárias, o que pode afetar a 
decisão do paciente, o relacionamento profissional-paciente e mesmo o direito ao livre exercício da 
diversidade, permitindo uma exposição desnecessária do doente. Conclusões: A consciência da 
importância do sigilo é relevante vertente da proteção à diversidade, na medida em que permite ao 
indivíduo resguardar suas peculiaridades e idiossincrasias, a intimidade de seu modo de viver, 
escolhendo o que revelar ao julgamento do mundo exterior. Defende-se que o respeito adequado ao 
sigilo no atendimento em saúde asseguraria uma maior liberdade de posicionamento do paciente, 
na tomada de decisões terapêuticas a si concernentes, reduzindo controvérsias e fortalecendo o 
vínculo profissional.  
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Considera-se diversidade sexual as várias maneiras de se expressar a sexualidade humana. 
Historicamente, no Brasil, as minorias sexuais compostas por lésbicas, gays, bissexuais, 
transgêneros, travestis, transexuais (LGBT), sempre foram marginalizadas pela sociedade e pelos 
Poderes Públicos, apesar da proibição de discriminação prevista de forma abrangente na 
Constituição de 1988. Diversas foram as propostas de emendas à Constituição pleiteando a 
proibição da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, sem êxito até agora. 
Contudo, a comunidade LGBT, tem merecido, paulatinamente, atenção do Judiciário no tocante ao 
reconhecimento de alguns direitos. Em assim sendo, o objetivo deste trabalho é discutir algumas 
conquistas, não atentando apenas para os aspectos jurídicos, mas sobretudo, pela ótica da bioética, 
sem a qual as discussões tornam-se pobres demais. A Organização Mundial da Saúde discute, 
atualmente,  propostas atinentes a retirada da transexualidade dos transtornos mentais, com vistas 
a alteração do CID (Classificação Internacional de Doenças) a serem publicadas no CID 11, em 
2015. A comunidade jurídica e a sociedade brasileira, igualmente, debatem o Estatuto da 
Diversidade Sexual, vislumbrando a sua efetivação no Brasil, colaborando para o combate ao 
preconceito e à discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero. A metodologia 
empregada nesta pesquisa é a análise legislativa interpretativa à luz das discussões advindas do 
debate ético-normativo do futuro CID 11.  Assim, conclui-se que, apesar da escassa legislação 
federal protetiva existente, há iniciativas pontuais por parte do Poder Público e dos especialistas na 
área psicológica e médica, na luta pela garantia destes direitos, demonstrando  mudança de 
paradigmas. É dever do Estado e da comunidade promover a cidadania e o combate ao preconceito 
e à discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero através de normas e políticas 
que demonstrem a todos que ter uma sexualidade diferente não é doença e nem motivo de 
vergonha. 

Apoio Financeiro: Universidade Paranaense, UNIPAR 
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Introdução: A diversidade sexual é historicamente negligenciada pela bioética. Até maio de 2014, 
entre 21.753 artigos indexados na plataforma Pubmed com o marcador “Bioethics”, apenas 17 
incluíam simultaneamente o termo “Sexual Diversity”. Em alguns casos, quando tratada, a 
diversidade sexual foi encarada de forma discriminatória e estigmatizante. Objetivo: A partir da 
constatação de que abordagens tradicionais da bioética são inadequadas para se aproximar da 
diversidade sexual, discute-se a pertinência da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 
Humanos (DUBDH) para aportar ao tema, especialmente à defesa dos direitos da população 
LGBTT. Metodologia: Trata-se de estudo analítico e descritivo dividido em três etapas. Primeiro, 
realizou-se revisão da literatura sobre bioética e diversidade sexual; em seguida, levantaram-se as 
principais reivindicações de movimentos sociais LGBTT; por fim, analisou-se a pertinência da 
DUBDH para responder àquelas demandas. Resultados: Em abordagens tradicionais da Bioética, 
como na Bioética Personalista, os homossexuais foram considerados indivíduos “anormais” aos 
quais a bioética teria, no máximo, a responsabilidade de “ajudar”. Por outro lado, produções latino-
americanas, sintetizadas no Dicionário Latino-Americano de Bioética, provêm marcos teóricos 
apropriados ao problematizar a homofobia. Em relação à DUBDH, embora o documento não trate 
diretamente a diversidade sexual, oferece ferramentas normativas pertinentes ao indicar, por 
exemplo, os princípios da Dignidade, Não-Discriminação, Não-Estigmatização, Igualdade e 
Respeito ao Pluralismo. Conclusões: A DUBDH revela-se adequada, mas insuficiente, para tratar 
das reivindicações de movimentos sociais relacionados à diversidade sexual. Isto porque, o 
documento não discute diretamente o tema, tal como faz, por exemplo, ao se referir à raça e 
religião. Algumas abordagens latino-americanas, por sua vez, incorporam elementos teóricos e 
políticos que permitem sanar aquela deficiência. Conclui-se, assim, que a Bioética pode e deve 
estabelecer pontes entre as produções teóricas, e as necessidades concretas reivindicadas pelos 
movimentos sociais relacionados com a diversidade sexual. 

Apoio Financeiro: Realizado no âmbito do PPG-Bioética/UnB com auxílio bolsa CAPES 
Doutorado. 
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A partir da concepção de uma Bioética Principiológica e da Teoria do Direito como Integridade, 
pretende-se desenvolver uma proposta discursiva voltada à proteção da pessoa humana, no 
contexto das novas possibilidades de intervenção artificial da vida humana. Essa teoria apresenta-
se como a melhor prática interpretativa para se lidar com os problemas atuais da bioética, uma vez 
que são os métodos interpretativos os responsáveis por justificar o exercício do poder de coerção 
por parte do Estado, de forma limitada respeitando as liberdades individuais, os direitos coletivos e 
mantendo a força do ordenamento jurídico. A teoria é construída com base nos princípios da 
comunidade personificada, expressos no ordenamento jurídico. A comunidade é, também, ente 
moralmente autônomo, com identidade própria diferente dos sujeitos que a compõem, e cujos 
valores são construídos com a participação dos sujeitos no ambiente social. Nesse sentido, advoga-
se pela liberdade das comunidades particulares de moldar as interpretações morais substantivas 
com seus próprios membros, sustentando-se ser possível encontrar uma textura moral que venha a 
ser compartilhada por estranhos morais.  Pelo diálogo e pela negociação, será possível alcançar 
consensos mínimos e provisórios. A teoria moral substancial dworkiniana ao considerar o Direito 
como práxis interpretativa, expressa na comunidade personificada, enquanto rede de interlocução; 
tem, assim, o mérito de apontar racional e moralmente a atividade do intérprete, por meio da 
exigência de uma coerência principiológica extraída do ordenamento jurídico. Incumbe, portanto, à 
Bioética construir um espaço democrático para que seus conflitos sejam resolvidos por meio da 
argumentação, expressando as raízes da vida moral da comunidade. Nesse sentido, tendo em vista 
que os problemas de uma sociedade pluralista serão sempre renegociáveis, sustenta-se que um 
direito que deve ser universalizado é a existência de espaços permanentes de discussão a fim de 
se evitar a imposição de valores e interesses dos grupos majoritários. 

Apoio Financeiro: 
     

 

 



 

 

ANAIS  
VIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE BIOÉTICA 
II ENCONTRO LUSÓFONO DE BIOÉTICA  
III ENCONTRO DE BIOÉTICA DO PARANÁ 

 
COMUNICAÇÃO 

 

ORAL 

 

25 
 

05 
 
Apresentador: IVAI SAIÃO ARANHA FALCÃO DE AZEVEDO / e-mail: 
ivaiazevedo@gmail.com 
 

Título: DIVERSIDADE MORAL: UM PROBLEMA OU UM DESAFIO 

Área Temática:  

FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
AZEVEDO, I. S. A. F.; SGANZERLA, A. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. ivaiazevedo@gmail.com 

Palavras-chave: DIVERSIDADE, MORAL, PLURALIDADE 

Introdução: O mundo contemporâneo é formado por uma sociedade pluralista, onde a diversidade, 
seja religiosa ou ideológica, emana-se de sua moralidade essencial. As comunidades divergem em 
sentimentos, crenças e ideias, tornando, assim, sua convivência, uma difícil relação ao longo da 
história da humanidade e nos dias atuais. Objetivos: Esse trabalho tem como objetivo fazer uma 
reflexão filosófica, através de uma revisão bibliográfica, fazendo uma análise crítica e atual no 
contexto da diversidade moral; sua relação com a Bioética e sua importância na atual sociedade 
heterogênea. Discussão: O bioeticista Engelhardt vem estudando a diversidade moral e define os 
estranhos morais como pessoas que não compartilham premissas ou regras morais de evidência, 
não detêm de compromisso comum para resolver suas diversidades morais, podendo ser, até 
mesmo, os melhores amigos afetivos, no entanto, tratando de questões morais, divergem dos 
indivíduos ou instituições dotadas de autoridades para resolvê-las. Tal fato agrava-se quando a 
intolerância se posiciona coagindo a liberdade de pensar e agir do indivíduo. A história já forneceu 
exemplos desastrosos de tal atitude, quando Adolf Hitler forçou o Estado a se restringir a uma só 
comunidade moral, levando ao extremo abuso e violência aos direitos humanos. “As sociedades de 
grande escala criadas por estranhos morais não estabelecem a comunidade na qual os indivíduos 
podem descobrir a textura da vida moral, compreender a verdadeira solidariedade ou transcender à 
anomia do individualismo sem essência” (Engelhardt). Considerações finais: Apesar das 
incertezas que cercam o futuro relações humanas, compreender a diversidade moral torna-se um 
grande desafio, pois se trata de enxergar um problema além de sua individualidade, mas o exercício 
constante do respeito dos valores humanos. Distanciar tal entendimento é um retrocesso da 
liberdade individual do ser humano.    

Apoio Financeiro:  
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A partir da segunda metade do século XX, nas sociedades ocidentais, cresceu a reivindicação pelo 
reconhecimento de direitos e interesses de grupos minoritários, pretensões diferentes dos 
interesses da maioria. Como, nas democracias, a vontade da maioria prevalece, questiona-se como 
proteger e garantir o respeito e a liberdade dos que pensam de forma diferente. Utilizando-se o 
método indutivo e as técnicas de referente, categorias, pesquisa bibliográfica e fichamento, 
objetivou-se verificar qual o fundamento do pluralismo de ideias; por que meios pode-se buscar o 
respeito aos interesses e direitos dos grupos minoritários, mantendo-se a convivência harmônica 
nas sociedades democráticas ocidentais, como o Brasil e Portugal. No século XVII, em alguns 
Estados Absolutistas, surgiram reivindicações de liberdade de crença religiosa, que ensejaram o 
desenvolvimento da tolerância como método, ou seja, aceitar que os outros pensem de maneira 
diversa. Nos séculos seguintes, a tolerância ampliou-se da esfera religiosa para as esferas política, 
permitindo-se que outros grupos políticos pudessem disputar e exercer o poder, e cultural, em que 
se reconhecem as tradições e costumes próprios da maioria, mas também as representações 
culturais de grupos minoritários, como índios, escravos e imigrantes. O pluralismo, que decorre do 
reconhecimento de que existem culturas e concepções de vida diferentes das formas tradicionais, 
não pode ser confundido com multiculturalismo. O pluralismo não cria a multiplicidade de culturas, 
apenas reconhece sua existência, e difere-se daquele visto que o multiculturalismo afirma a 
separação entre as culturas, ao passo que o pluralismo defende o respeito pelas diferenças desde 
que não se firam direitos fundamentais e não causem danos. Assim as diferentes ideias e 
concepções de vida são integráveis, através de discussões, balanceamentos fundamentados de 
interesses e acordo quanto ao que é aceitável e o que fere direitos alheios. Pode-se concluir que é 
possível a convivência pacífica em sociedade com o reconhecimento do pluralismo. 

Apoio Financeiro:  
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A base da filosofia de Peter Singer é o utilitarismo preferencial. Para esse autor, para que um ser 
tenha de ser considerado na esfera da moralidade é preciso que o mesmo tenha interesses. Isso 
ocorre porque, para esse filósofo, a única forma racional defensável do princípio da igualdade é o 
mesmo como “igual consideração de interesses semelhantes”. Assim, segundo Singer, no que se 
refere à inflição de dor, a melhor resposta moral deve ser aquela que proteja ou realize 
maximamente os interesses dos envolvidos. Essa posição é refutada por muitos pensadores, 
inclusive Gary Francione. Para esse teórico, em virtualmente todos os sistemas políticos e 
econômicos os animais não-humanos são considerados propriedade. Esse status de recurso 
impede qualquer reconhecimento efetivo dos seus interesses. Portanto, conforme Francione, ainda 
que o princípio da igualdade nos termos de Singer afirme que os animais devam ser levados em 
consideração igualmente quando seus interesses são confrontados com outros interesses 
semelhantes, caso esse cálculo de utilidade esteja comparando interesses humanos com interesses 
não-humanos, é um princípio sem significado, pois é impossível comparar interesses de 
proprietários com interesses de propriedades. Antes mesmo do início do cálculo há um desequilíbrio 
entre sujeitos, o que é uma negação do próprio princípio da igualdade. Para Francione, em 
zooética, o correto é que se fale na senciência não como critério para que se tenham interesses 
levados em consideração no cálculo de utilidade. Na verdade, a senciência deve ser critério para 
que um ser ou sujeito possua o direito básico de não ser utilizado como meio para benefício de 
outrem e também que o mesmo tenha valor inerente impeditivo de escravização. Este trabalho visa 
apresentar os alcances e limites da crítica deontológica de Gary Francione ao princípio utilitarista 
proposto por Peter Singer no contexto da zooética. 

Apoio Financeiro: FAPEMIG 
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A diversidade dos animais é infinitamente  maior que a diversidade dos homens, podendo aqueles 
diferirem na forma, na cor, nas dimensões, no revestimento do corpo, regime alimentar, 
comportamento, sons que emitem, formas de reprodução, habitat etc. O objetivo do presente 
trabalho é lançar algumas reflexões bioéticas acerca da proteção jurídica dos animais não humanos 
discutindo a  base da argumentação. É fato que, na maior parte das vezes, quando o homem luta 
pela proteção animal, o faz pensando na sua própria sobrevivência. A metodologia empregada é a 
pesquisa bibliográfica e reflexões advindas da nossa própria consciência. Discute-se aqui, por 
exemplo, se o animal tem direito por si mesmo ou apenas por servir ao homem, se sente dor, se 
pode ser privado de liberdade, se pode ser explorado com fins econômicos e em experimentos 
científicos,  se pode ser utilizado no trabalho ou como alimento. Ao tratar do tema, trilhamos pela 
Constituição Federal de 1988, pelo Código Civil de 2002, pelo Código de Processo Civil, pelo 
Código Penal e pela Lei dos Crimes Ambientais, travando um diálogo com tais normas sobre a 
efetiva proteção e defesa dos animais não humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Conclui-se 
que, a discussão sobre como tratamos os animais não humanos deve fazer parte de nossas 
preocupações morais, na busca por uma relação justa. Diante do atual quadro jurídico brasileiro que 
trata os animais não humanos como objetos, seus interesses básicos como a vida, liberdade e 
integridade, dificilmente serão respeitados. É imprescindível um novo olhar para esta problemática 
que clama por atenção especial da sociedade, uma vez que a manutenção da visão tradicional 
antropocêntrica dos animais impossibilita, de forma efetiva e real,  a sua proteção. 
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Introdução: A experimentação biomédica em seres humanos exige a observância a requisitos 
éticos, enunciados desde o Código de Nuremberg, para legitimar sua prática e proteger a 
integridade dos participantes. Ocorre que, com o avanço da biotecnologia, o homem ampliou o 
número de pesquisas e tornou-as mais precisas por meio de diferentes técnicas, aptas a permitir, 
cada vez mais, realizar diagnóstico diferencial, obter resultados mais exatos e prever 
consequências mais amplas. Tais achados, todavia, nem sempre são favoráveis aos sujeitos 
envolvidos. O objetivo do estudo é identificar recomendações acerca do dever do investigador 
informar os resultados aos sujeitos de investigação, mesmo se a eles desfavoráveis. Para tanto, 
será realizada análise da Resolução 466/2012 e da Lei 21/2014, normas que regulam a pesquisa 
em seres humanos no Brasil e em Portugal, respectivamente. Resultados: Na resolução 466/2012, 
no item XI.I, a alínea “g” prevê que cabe ao pesquisador encaminhar os resultados da pesquisa 
para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico 
integrante do projeto, sem, contudo, evidenciar o compromisso de dar uma devolutiva ao sujeito de 
pesquisa. No mesmo sentido, o artigo 2º, da Lei 21/2014, traz o esclarecimento sobre o significado 
da divulgação de estudos clínicos e o artigo 4º explicita que todos os estudos clínicos devem ser 
concebidos, realizados, registrados e notificados e os seus resultados revistos e divulgados de 
acordo com os princípios das boas práticas clínicas, aplicáveis à investigação em seres humanos. 
Não evidencia, igualmente, o dever de informação direcionado ao participante. Assim, verifica-
se ausência de comando específico que determine tal conduta. Conclusão: Entende-se pela 
necessidade de um maior detalhamento deste dever, assim como consectário do consentimento 
livre e esclarecido, para possibilitar uma maior eficácia e possibilidade de responsabilização dos 
investigadores, assim como controle da atividade de pesquisa pelas comissões de ética. 
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A Declaração de Helsinque, da Associação Médica Mundial, é tanto um guia atual quanto histórico 
de princípios éticos para a pesquisa médica envolvendo seres humanos.  Seus 50 anos (1964 – 
2014) refletem as mudanças na moralidade médica e os temas mais controversos na ética em 
pesquisa e reflete a história da construção de um dos principais guias internacionais de preceitos 
éticos para pesquisas envolvendo seres humanos. Este trabalho explora a história da Declaração 
de Helsinque. Para tanto, foram analisadas fontes primárias obtidas nos arquivos da Associação 
Médica Mundial (AMM). Dentre as fontes, destacam-se os relatórios do Comitê de Ética da AMM, as 
minutas e atas das assembleias da referida associação. A análise é empreendida no contexto sócio-
histórico de alguns eventos em saúde mundialmente relevantes, complementando-a com artigos e 
editoriais de revistas médicas endereçadas sobre o tema ao longo do período. As constantes 
atualizações nos princípios da Declaração ocorridas em sete processos de revisão e duas notas de 
esclarecimento, são descritas em relação  com as principais polêmicas da experimentação com 
seres humanos. Tais descrições foram organizadas em sete subtítulos, quais sejam: Origens da 
Declaração de Helsinque; A Declaração Escandinava; Três revisões com pequenas modificações; A 
Revisão do Século; A batalha de Helsinque; A revisão das bodas de ouro; Do passado ao futuro da 
Declaração de Helsinque. Os resultados apontam os principais temas controversos ao longo do 
processo de formulação e atualização da Declaração; nomeia os principais responsáveis pelas 
reformulações; aponta as principais mudanças e indica os possíveis conflitos de interesse envoltos 
nos processos de revisão. Na difícil tarefa de empreender uma mínima moral comum que valha 
internacionalmente para as médicos, em suas pesquisas, controvérsias surgem, conflitos de 
interesses aparecem, e a história se repete. 
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Evento adverso sério (EAS) é toda e qualquer ocorrência médica imprevista no transcurso da 
investigação clínica de nova tecnologia em saúde que resulte em ocorrência médica significativa. A 
fim de exemplificar as questões bioéticas decorrentes dos EAS, apresentamos um caso concreto, 
de ocorrência em participante de pesquisa recrutado para um estudo clínico multicêntrico, 
randomizado, duplo cego, ativo-controlado de avaliação da durabilidade da eficácia e segurança de 
dois medicamentos para tratamento de diabetes tipo 2. Salienta-se que a referida pesquisa clínica 
estava inserida no âmbito do Sistema CEP/CONEP, regido pela Resolução CNS nº 466/2012. A fim 
de proceder a avaliação crítica dos EAS, realizamos pesquisa documental das normativas éticas 
vigentes no Brasil e em países localizados nos cinco continentes, assim como procedeu-se 
consultas aos agentes reguladores brasileiros, no que se refere à EAS, quais sejam: a Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O 
objetivo é tentar compreender, no que tange aos EAS, de que forma funciona o sistema regulador 
sanitário e ético brasileiro. Compara-se o mesmo ao sistema regulador de outros países, a fim de 
mensurar a responsabilidade institucional dos agentes reguladores. A análise dos dados se 
processa sob o prisma da discussão bioética da violação aos Direitos Humanos dos sujeitos 
participantes, tendo como fonte comparativa principal os princípios constantes na Declaração 
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (UNESCO, 2005). Considera-se a possibilidade de ser 
necessário estabelecer uma normatização jurídica interna sobre o tema, que atenda uma lógica de 
responsabilização direta em casos de lacunas normativas sobre violações da integridade humana, 
quando ocorre EAS. Por fim, espera-se contribuir para a evolução do sistema dos agentes 
reguladores éticos brasileiros, especialmente no que concerne aos eventos adversos que impliquem 
em risco à saúde e à segurança da população. 
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Em razão da complexidade de propósitos e ações, vários impasses e dilemas surgem na avaliação 
realizada pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs). Um desses impasses pode ocorrer na 
avaliação de pesquisas multinacionais que realizam estudos clínicos para testes de medicamentos. 
Visando gerar mais conhecimentos para subsidiar a capacitação e o treinamento dos CEPs, sobre 
esse tema, realizou-se um estudo para a caracterização dos comitês e a percepção dos membros 
sobre o processo de avaliação ética, conhecimentos sobre questões éticas das pesquisas, dentre 
as quais algumas referentes a conflitos de interesse e pesquisas duplo standard. Participaram do 
estudo 129 coordenadores e 295 membros de CEPs de todas as regiões do país, os quais 
responderam questionários disponibilizados em endereço eletrônico. Segundo 52,7% dos 
coordenadores, seus CEPs eram localizados em instituições universitárias e, em 27, 9% eram 
avaliados ensaios clínicos de projetos multicêntricos. O maior número de respostas dos membros 
apontou que 46,44% deles estão no primeiro mandato e, para 43%, o que melhor identifica conflito 
de interesse nas pesquisas constitui-se no pesquisador ser remunerado pelo patrocinador. 
Entretanto, 23,5% disseram nunca ter avaliado pesquisas com esse conflito. Sobre as pesquisas 
duplo standard, 52% não se consideraram capazes de opinar se havia algum tipo de pesquisa em 
que seria aceitável, enquanto 18% não responderam a questão. Os resultados sobre a aceitação do 
duplo standard mostraram um grupo de membros que tem estado ao largo das pesquisas mais 
polêmicas da atualidade. É fundamental que os CEPs discutam sobre os dilemas e conflitos éticos 
mais complexos para que estejam preparados para a revisão ética de qualquer tipo de estudo. A 
capacitação dos avaliadores para essas pesquisas poderia minimizar os prejuízos éticos que essas 
investigações vêm sofrendo, principalmente nos países periféricos. 
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Em virtude do avanço das biotecnologias, dentre elas o uso forense do DNA, vários países, como o 
Brasil, regulamentaram o tema incorporando o banco de perfis genéticos para fins de persecução 
criminal, mediante a identificação pelo perfil genético. Para tanto, faz-se necessária a coleta de 
material biológico, inclusive compulsoriamente, nos termos da lei 12.654/2012. Nesse contexto, 
tem-se como objetivo principal analisar os aspectos técnicos do uso do DNA para fins forenses, 
notadamente a utilização de pesquisas populacionais para a indicação de marcadores genéticos, os 
quais são relevantes para a credibilidade científica do DNA enquanto prova, com destaque para a 
troca transfronteiriça de informações. A metodologia consiste na pesquisa bibliográfica e 
documental, além da utilização de estudos de casos como objetos heurísticos, sob uma perspectiva 
dialética e interdisciplinar. Os testes que visam a determinar as “impressões genéticas” são 
destinados, dentre outros fins, à identificação de uma pessoa no âmbito criminal em função da 
distribuição de marcadores genéticos, os quais são determinados por meio de uma população de 
referência (determinado estado, região, país, etnia, etc.), tratando-se, portanto, de um resultado de 
probabilidade. Desta forma, os resultados obtidos até o momento consistem na análise 
sistematizada dos reflexos jurídicos sobre o uso de diferentes sequências genômicas entre países, 
bem como sobre uma possível criação indireta de biobancos sem a exigência de consentimento 
informado. Ademais, é imperioso salientar os aspectos técnicos com respeito ao uso forense do 
DNA geram reflexos diretos na validade ou invalidade da prova judicial utilizada pelo Direito. Nesse 
sentido, é fundamental questionar os direitos afetados quando da criação indireta de biobancos por 
ocasião do uso forense de DNA e, ainda, imaginar uma harmonização normativa, seja pela soft law, 
ou pelas fontes formais, na órbita internacional, referente ao modo de processar, analisar e valorar a 
informação genética. 
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INTRODUÇÃO. Os comitês de ética em pesquisa (CEP) são responsáveis pela avaliação ética dos 
projetos apresentados pela comunidade científica, devendo informar e educar seus membros 
acerca dos preceitos éticos. OBJETIVO. Apresentar o propósito, composição e funcionamento do 
CEP da Associação das Pioneiras Sociais (APS). METODOLOGIA. Análise descritiva do CEP/APS 
no ano 2013, a partir de estudo documental. RESULTADOS. O CEP/APS é um órgão colegiado 
independente criado em 2001, em conformidade com a normatização brasileira, com o objetivo 
principal de promover a aplicação dos princípios éticos e dos direitos humanos nas pesquisas 
envolvendo seres humanos. O colegiado, formado por coordenador, 14 titulares e 5 suplentes, tem 
o compromisso da representatividade por gênero e profissão. Foram analisados 66 projetos 
postados na Plataforma Brasil. O tempo médio para o primeiro parecer foi de 14 dias e a emissão 
do parecer consubstanciado ocorreu em 30 dias, em média. Foram aprovados 65 projetos, sendo 
que 25 apresentaram pendências na primeira análise; um projeto foi reprovado e retirado. Os 
principais problemas identificados foram referentes à redação do TCLE, à documentação de 
projetos multicêntricos, a não inclusão de orçamento e cronograma e limitações metodológicas. 
Pela característica institucional do CEP/APS, percebeu-se que, em muitos projetos, os participantes 
da pesquisa são pacientes e o pesquisador é o profissional que presta assistência. Considerou-se o 
papel importante do CEP/APS no sentido da confiança entre profissional e paciente sejam 
assegurados, independente da realização da pesquisa. CONCLUSÃO. Apesar dos desafios 
encontrados na formação do CEP/APS, este tem tido funcionamento adequado. Considerando que 
muitos pesquisadores avaliam que o processo de revisão promovido pelos CEP é demorado e até 
desnecessário, o CEP/APS, localizado em uma rede de hospitais, tem promovido junto aos 
pesquisadores as orientações necessárias para que os critérios da Resolução 466/12 sejam 
alcançados e respeitados. 
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Com esse estudo, investigou-se a disponibilização, por CEPs, de informações em páginas 
eletrônicas, quanto às orientações para submissão de protocolos de pesquisas. Foram selecionados 
20% do total de CEPs, proporcionalmente distribuídos pelo país. Criaram-se quatro categorias 
relativas a esclarecimentos que diziam respeito aos processos de submissão e avaliação de 
protocolo de pesquisa: Satisfatórias, Parcialmente Satisfatórias, Insatisfatórias e Além de 
Satisfatórias. Elas foram construídas com base na existência de informes sobre o papel e 
operacionalização dos CEPs, dentre eles, orientações, diretrizes e documentos para submissão de 
protocolo de pesquisa e se apresentavam dados além, como artigos, divulgação de eventos e 
capacitação de membros e pesquisadores. Os resultados obtidos mostraram que a distribuição nas 
categorias Satisfatórias e Além de Satisfatórias representou 74,63% das páginas pesquisadas, 
indicando que a grande maioria dos CEPs utiliza esta ferramenta de comunicação. Contrastando, o 
número de CEPs cujas páginas não foram encontradas na primeira seleção foi de 38,8%, o que 
retira a força dos dados anteriores. Na região Sul o total de páginas pesquisadas foi similar ao de 
páginas encontradas, o que significa que a ferramenta tem sido disponibilizada pelos comitês de 
ética com efetividade. Já na Região Nordeste, os endereços pesquisados e aqueles que não foram 
encontrados registraram números iguais, um indicativo de que muitos CEPs da região ainda não 
empregam esse instrumento na sua comunicação externa. Das 52 páginas não encontradas, a 
maior parte, 29, pertencia a instituições de saúde (hospitais, clínicas e fundações) ligadas às 
secretarias municipais e estaduais de saúde. Embora, a maioria dos CEPs divulgue suas atividades 
em suas páginas eletrônicas, chama atenção que a falta dessa comunicação se dê em comitês 
destinados a participantes de pesquisa representados por usuários do sistema público de saúde, 
um grupo composto por muitos analfabetos funcionais, com pouca informação sobre seus direitos.  
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De acordo com a Resolução CNS 466/12 os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são colegiados 
interdisciplinares e independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e 
educativo, criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 
dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Este conceito 
remete a reflexão sobre a importância de um cenário de deliberação guiado pelo respeito à 
diversidade. O objetivo deste trabalho é refletir sobre o processo deliberativo dos CEPs no Brasil a 
partir da diversidade. Mapeou-se as interfaces do processo e relevância da diversidade. Surgiram 
na análise as seguintes observações: 1) quanto a composição do CEP: comitê formato de 
representantes de várias áreas, com seus conhecimentos científicos, valores e crenças, onde 
verifica-se em muitos casos, na relação com o membro dos representantes dos usuários uma 
assimetria; 2) a  diversidade de áreas de pesquisa que submetem projetos para análise: onde 
verifica-se um distanciamento das áreas humanas e sociais que consideram que o arcabouço legal 
não atende suas especificidades; 3) a pluralidade quanto ao entendimento de conceitos presentes 
nas Resoluções do CNS tais como risco, benefício e vulnerabilidade: ocasionando pareceres 
relatores dependente e 4) a diversidade dos participantes de pesquisa: fato que muitos vezes não é 
levado em conta durante o processo deliberativo da pesquisa. Assim, cabe primeiramente 
reconhecer e valorizar estes fatores na avaliação e não reduzir a análise ética a um checklist de 
atende ou não o disposto nas resoluções, desconsiderando a promoção do diálogo respeitoso e a 
valorização do outro. 
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Palavras-chave: REPRODUÇÃO ASSISTIDA, DIREITO, FAMÍLIA. 

As práticas de reprodução assistida trazem para a realidade de pessoas com problemas de 
infertilidade e fertilização, a possibilidade de realizar o sonho de ter filhos. O questionamento, diz 
respeito ao direito a maternidade na prática de gestação por substituição. O sistema jurídico 
brasileiro não trata sobre o assunto causando desconforto aos envolvidos no procedimento. 
Objetiva-se analisar, através de pesquisa bibliográfica, estudos e doutrinas com intuito de 
apresentar soluções para as dúvidas relacionadas à filiação nas práticas de gestação por outrem. 
Conhecida popularmente por “barriga de aluguel”, a técnica nada mais é do que a participação de 
mais de uma mulher no processo de gestação, podendo ocorrer de três formas: i) o material 
genético do casal será implantado em terceira, que cede o útero; ii) material genético de terceiros, 
diferente do casal, implantado na cedente do útero, e, ainda, iii) material genético do marido com 
óvulo da cedente do útero. A principal dúvida que tange o assunto é se a mãe será a biológica ou 
aquela que gestou a criança. O ordenamento jurídico brasileiro não versa sobre o tema, sendo 
abordado apenas por resolução do Conselho Federal de Medicina, que direciona os profissionais 
envolvidos no procedimento e preleciona que a mãe será a doadora do material genético. Conclui-
se que existem divergências entre os doutrinadores sobre o assunto, alguns dizem que a mãe será 
a doadora do material genético e outros entendem que a mãe será quem gerou a criança, que 
poderá ser adotada posteriormente pela mãe biológica. Assim, os aplicadores do direito, devem 
individualizar cada situação e deslindar a questão baseando-se nos princípios constitucionais da 
proteção à família e da paternidade responsável e dignidade da pessoa humana, buscando 
prevalecer o melhor interesse da criança. 
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Palavras-chave: FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PRÁTICAS INTEGRATIVAS. BIOÉTICA E 
INTERCULTURALIDADE.   
Ao adentrar no século XXI, a Humanidade se depara com crescente e acelerado progresso 
tecnológico em curto espaço de tempo, não estando consciente das consequências decorrente do 
mesmo. A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) que consiste em “uma arte médica milenar”, 
conservou muito dos conhecimentos ancestrais ao longo dos séculos e de sua transformação. Este 
artigo apresenta de forma sucinta um capítulo da dissertação de mestrado da autora, em que se faz 
uma reflexão sobre a “Importação da cultura e valores orientais junto às técnicas praticadas no 
ocidente” no contexto da medicina chinesa no Brasil, sob a análise da Bioética e Diversidade 
Cultural. Ao se praticar a técnica, se importam também os valores, cultura e costumes milenar do 
povo chinês, para melhor se entender as  práticas integrativas? Na cultura chinesa há um estado 
dinâmico de reciprocidade, onde família, clã e comunidade se contrapõem aos conceitos de 
autonomia praticados no ocidente, no qual a liberdade é entendida como o direito de cada pessoa à 
autodeterminação. Na área da saúde, isso significa que o paciente é a pessoa mais apta para tomar 
decisões sobre seu tratamento. No entanto, na cultura chinesa a pessoa é vista como um ser em 
ralação - relational self. Para o indivíduo suas relações sociais são mais importantes do que seu 
juízo moral individual, sendo a família e sua constituição o fator decisivo. Enquanto a concepção de 
doença na medicina ocidental foca anormalidades na estrutura e funcionamento dos órgãos e 
sistemas, a medicina tradicional chinesa aborda o corpo, a alma e o espírito como um sistema 
integrado. Para os chineses, uma vida saudável, preserva a “díade homem-natureza”, de modo que 
a humanidade e o meio ambiente são concebidos como inseparáveis, num todo relacionado e 
interdependente. Diante destas contraposições culturais, como abordar a bioética chinesa na prática 
das terapias integrativas praticadas no ocidente? Estas questões, seus fundamentos teóricos e 
práticos são analisados sob o aspecto hermenêutico e intercultural do sinólogo francês Jullien 
(2009), através de um diálogo entre as culturas.   
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Palavras-chave: FINAL DE VIDA - PLURALISMO CULTURAL - FUNDAMENTAÇÃO 

Introdução: Observa-se estreita relação entre os campos da bioética e da cultura. O contexto 
sociocultural de pertença costuma gerar diferentes percepções sobre o viver e o morrer, projetando-
se na formação dos sentidos que a estes se atribui. Posicionamentos sobre o morrer costumam 
receber influência dos valores cultivados na comunidade ou ambiente cultural do qual se faça parte, 
ou ainda de valores individuais não claramente identificáveis com determinada concepção coletiva. 
Justificativa: O cenário fortemente tecnificado do final de vida tende a provocar o distanciamento do 
paciente do processo decisório relativo aos rumos terapêuticos, não se oportunizando ou não 
respeitando a manifestação de sua vontade. Em sociedades pluralistas, a assistência à saúde deve 
pautar-se pelo respeito à diversidade de culturas, valores e concepções morais, que se projetam em 
diferentes posicionamentos práticos sobre o viver e o morrer. Este estudo coloca-se o problema da 
identificação do fundamento ético-jurídico do direito do paciente a definir os rumos de seu final de 
vida, de modo a garantir-se o exercício da autonomia. Metodologia: A metodologia que orientou este 
estudo compreendeu uma abordagem a partir da Filosofia do Direito e uma abordagem 
interdisciplinar, em razão de sua composição por elementos provenientes de múltiplos âmbitos do 
conhecimento. Resultados: A partir do estudo interdisciplinar do tema, e especificamente do estudo 
dos princípios e direitos humanos e fundamentais incidentes na matéria, verificou-se a existência de 
suficiente arcabouço teórico e normativo que fundamenta o reconhecimento jurídico do direito à 
morte em conformidade com valores e concepções morais particulares. Conclusões: O direito à 
morte com dignidade e autonomia deve ser compreendido como reconhecido juridicamente pelos 
princípios e direitos fundamentais garantidos na Constituição brasileira, bem como pela categoria 
dos direitos humanos, compondo um mínimo ético que reconhece a legitimidade de distintas 
concepções sobre o morrer, sendo assim possível de ser compartilhado interculturalmente. 
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Palavras-chave QUILOMBOLAS, DIVERSIDADE CULTURAL, DIREITO. 

Os povos de matrizes africanas se sobrepujaram a marginalização no desenvolvimento social 
brasileiro ao longo dos séculos, muitos destes, hoje em dia ainda buscam o reconhecimento de 
suas terras a fim de encontrar maior estabilidade para as suas comunidades. Tendo natureza 
constitucional e visando a garantia dos direitos fundamentais, foi aprovada a proposta do artigo 68 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual afirma que aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos, que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.  Assim, o objetivo do presente 
trabalho é efetuar reflexões bioéticas e análise jurídica, através de pesquisa bibliográfica e 
jurisprudencial, acerca da reparação e efetivação dos direitos dos quilombolas no Brasil. Desde 
1988 a Constituição apresenta uma nova face em prol das minorias sociais, buscando uma 
abordagem mais reflexiva em prol da realidade moderna das concepções antropológicas e sociais, 
buscando uma reparação dos direitos oprimidos durante séculos de desinformação e desconstrução 
das manifestações culturais de matrizes africanas e de povos tribais. Conclui-se que a evolução 
constitucional demonstra uma abordagem mais adaptada aos moldes contemporâneos de 
concepções sociais, sugerindo uma observação maior em relação aos direitos sociais de minorias 
raciais e dos povos primários. Apesar do preconceito e das dificuldades, os povos de matrizes 
africanas parecem resistir à marginalidade e a violência. É de suma importância, portanto, a 
efetivação e sinalização constante dos direitos natos e das especialidades tangentes à esta 
situação. A dificuldade de desenvolvimento encontra-se nas barreiras dos preconceitos sociais e 
dos conflitos entre resquícios de concepções colonialistas. 
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Palavras-chave: PEDAGOGIA DO OPRIMIDO, FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO, BIOÉTICA 
LATIONAMERICANA 
A bioética, enquanto campo da ação ou sistema de conhecimento deve possuir compromisso com a 
emancipação social. Para levar a cabo tal compromisso torna-se imperativo fazer uso de 
fundamentações teóricas libertadoras. A presente comunicação se propõe a apresentar os 
resultados das pesquisas realizadas para apoiar a base teórica da bioética latino-americana. Lança 
a suposição de que é importante para o desenvolvimento do ensino da bioética ter em conta as 
construções teóricas libertadoras, tais como as realizadas pelo filósofo argentino Enrique Dussel 
(Filosofia da Libertação) e do educador brasileiro Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido). Os 
objetivos são: Apresentar a base teórica de ambos os autores; apresentar pontos teóricos 
coincidentes; identificar os fundamentos teóricos necessários para modelos metodológicos que 
permitam superar as simplificações hegemônicas de ensino da bioética; criar um ambiente fértil 
para a construção de uma teoria bioética latino-americana - concebida e implementada para criar 
soluções para dilemas éticos da região. Nossa metodologia combina a investigação teórica e uma 
metodologia qualitativa, com base na revisão da literatura. Os resultados mostram que é possível 
estabelecer um diálogo entre as duas teorias (filosofia da libertação e pedagogia do oprimido), em 
uma perspectiva dialética. E que as contribuições teóricas de ambos os autores são extremamente 
importantes para uma construção crítica de Bioética. Assim, a educação bioética poderia ser 
exercida em um ambiente fértil para novas teorizações libertadoras da região. Em linhas 
conclusivas, observou-se que os aportes teóricos mencionados contribuem para o alargamento 
conceptual da Bioética. Ainda, permite construí-la contextualmente, ao levar em conta elementos 
políticos, históricos, econômicos, culturais, etc. da região analisada. Ou seja, são contributos 
epistêmicos essenciais para lidar com a diversidade latino-americana.  
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Introdução e objetivos: O conceito de campo da saúde é utilizado como modelo, inclusive para a 
gestão pública. O objetivo desse ensaio é refletir uma alternativa conceitual de campo da saúde 
levando-se em conta o discernimento entre normalidade e patologia, nos âmbitos biológico e social. 
Métodos: O material reflexivo de base, a obra de George Canguilhem, atrela a questão da saúde à 
compreensão do dilema ético entre normatividade vital e normatividade social. Como pensar uma 
política mundial, a exemplo da OMS que se volta para políticas de populações de países em 
desigualdades sociais? Resultados: Semelhante a outros setores produtivos na sociedade global, o 
setor saúde, no centro do capitalismo financeiro, vigora como campo de atuação envolto a valores 
da ideologia liberal. Nesse sentido, campo da saúde, um conceito derivado do modelo explicativo de 
saúde de Leavell e Clark (modelo história natural das doenças), agrega uma visão funcionalista da 
sociedade e coloca à vista a responsabilidade do gestor por uma ética baseada no conceito de 
prevenção das doenças e promoção da saúde. Afirmo, no entanto, que a precaução é uma questão 
ética pouco valorizada nesse modelo de saúde, o que impede a verificação da biopolítica das 
populações, centrada no mercado humano de bens de saúde. George Canguilhem propôs uma 
crítica histórica-filosófica para as ciências da vida, que poderia servir de parâmetro ético para a 
construção de uma alternativa conceitual de campo da saúde. Conclusão: Na referência 
canguelheana, o conceito de campo da saúde levaria em conta a clínica (técnica a favor da vida 
individual) como essência da medicina e não se confundiria com a prática científica da medicina 
que, quando aplicada à coletividade, corre o risco de ganhar o sentido de patologia social. 
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O advento da Engenharia Genética trouxe além das esperanças da cura de certas doenças 
consideradas até incuráveis, também a ameaça ao destino da humanidade. Os perigos da ciência e 
da técnica sempre rondaram a vida humana, no entanto, é na atualidade que as ameaças se 
tornaram mais reais o que torna urgente, uma nova ética que possa orientar toda esse processo 
evolutivo. Nesse sentido, o pensamento do filosofo alemão Hans Jonas, é essencial para a reflexão 
da sociedade contemporânea, como uma alternativa para fundamentar uma nova ética. O objetivo 
deste trabalho é analisar o exponencial avanço da bioengenharia que requer uma reavaliação de 
conceitos éticos para assegurar a continuidade de uma vida autêntica no futuro, diante das 
possibilidades de transformação das biotecnologias, com seus ideais transhumanistas e pós-
humanos do utópico desenvolvimento tecnocientífico da atualidade. Trata-se de um estudo teórico-
filosófico que procura mostrar como os fundamentos jonasinos podem orientar o desenvolvimento 
das biotecnologias em busca do pós-humano na Era da Engenharia Genética. Conclui-se que no 
anseio de uma ampliação da expectativa de vida, o homem vem produzindo inéditas situações por 
meio da manipulação genética. As atuais descobertas pelo avanço da ciência têm apresentado uma 
frequente intervenção, de maneira direta, na essência da vida, que deram ensejo a debates no 
âmbito da ética. Diante de um novo poder, recorremos ao pensamento jonasiano para fundamentar 
um novo Ethos, de modo, que o conhecimento científico possa ser usado sabiamente, com 
responsabilidade, prudência e preservando a autenticidade humana. 
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A educação em direitos humanos, enquanto valores bioéticos globalmente partilhados e 
materializadores da dignidade humana, dos estudantes e profissionais de Medicina ao mesmo 
tempo em que os capacita para proteger os direitos humanos dos seus pacientes, os auxilia a 
defender seus próprios direitos humanos. Partindo do pressuposto de que a o ensino da Bioética 
nas escolas de Medicina deve contemplar os direitos humanos, esta pesquisa objetivou analisar a 
percepção de estudantes de Medicina do Distrito Federal, especificamente da Escola Superior em 
Ciências da Saúde Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde e da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Brasília, acerca da interface entre direitos humanos e a prática 
médica. Para tanto, seus passos metodológicos envolveram a aplicação de questionário fechado 
aos estudantes das escolas de Medicina assinaladas do primeiro e do ultimo ano e, teoricamente, 
fundamentou-se em fontes bibliográficas e documentais. As fontes bibliográficas consistiram em 
estudos dos principais teóricos acerca do tema saúde e direitos humanos e, dentre as fontes 
documentais, o Comentário Geral nº14/2002, elaborado pela ONU. Em conclusão, sustenta-se que 
a abordagem bioética baseada nos direitos humanos e sua interconexão com a prática médica há 
que ser desenvolvida de modo a propiciar ao médico a identificação dos instrumentos que lhes 
permitem o enfrentamento de situações cotidianas de violação de direitos humanos, tais como o 
exercício da Medicina em condições desumanas e degradantes e a efetivação dos cuidados médico 
em contextos de absoluta escassez de recursos. Outros desdobramentos advindos do estudo 
apontam para a relevância do papel dos direitos humanos no estímulo do desenvolvimento da 
concepção holística da pessoa humana, seja paciente ou médico, que deve ser tratada com 
dignidade respeito. Os cuidados em saúde devem abarcar uma perspectiva mais holística, focada 
na pessoa humana como centro dos serviços de saúde e da prática médica. 
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SAÚDE 
A população em situação de rua conforma um segmento social que carrega em si as marcas do 
desenvolvimento econômico que priva a expansão das liberdades reais e que se manifesta no 
histórico processo de exclusão vivenciado pelos desprovidos dos benefícios estatais. Fatores 
macroestruturantes suscitam a necessidade de reconhecer os fenômenos sociais e econômicos que 
determinam processos de saúde e adoecimento de grupos em situação de vulnerabilidade para 
superá-los. Nesta vertente surgiu a motivação para esta pesquisa que foi realizada com 20 
moradores das ruas do Plano Piloto, Brasília, homens e mulheres, com o objetivo de conhecer seu 
perfil sócio-epidemiológico, bem como o acesso aos serviços de atenção à saúde, à luz dos 
recentes normativos e leis que se pretendem inclusivos. Para tanto, utilizou-se de questionário de 
caráter subjetivo, aplicado em indivíduos habitantes de diferentes localizações dentro do território 
adscrito (projeto nº 014-11 aprovado em parecer de 11/04/2011 pelo CEP/FCS/UnB).  Pretendeu-se 
com este trabalho dar visibilidade ao cotidiano deste segmento populacional submetido a situações 
de violência e ausência do reconhecimento de seus direitos, bem como para o indivíduo que 
vivencia a vida na rua em sua dimensão biopsicossocial. Em adição, argumentar, sob o ponto de 
vista da Bioética, as situações persistentes que afetam os moradores de rua em processos 
discriminatórios, excludentes e degradantes, que violam direitos conquistados, deprimem sua auto-
imagem, e o distanciam de uma existência cidadã. Confirma-se, na pesquisa, a heterogeneidade 
deste segmento que, em sua maioria, vive em família e comunidade, com sólidos vínculos 
estabelecidos entre si e com seu local de origem, migrantes da Região Nordeste, principalmente o 
estado do Ceará, podendo, tais dados, ser considerados no desenvolvimento de programas e ações 
inclusivas e eficazes para esta população, para além da redução de danos, buscando soluções 
quanto ao acesso a serviços públicos básicos, geração de emprego e renda, direitos fundiários, e 
uma vida livre da violência. 
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Em um contexto de profunda diversidade, quais as novas fronteiras da Bioética? Concordamos com 
Zoboli (2003) que é preciso “ampliar seu foco para a dimensão do coletivo”, com reflexões e 
discussões sobre “os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença” (Zoboli, 2003, 
p.34). Considerando a diversidade e pluraridade que envolve a Bioética, a estratégia proposta para 
promover essas reflexões e discussões é a arte literária. Assim como a Bioética, a palavra também 
é definida como ponte: “a palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros” (Bakhtin, 
1930/2009, p.117). Não falamos de qualquer “ponte” ou qualquer palavra. Referimo-nos a um 
conjunto de palavras que, carregados de sons, significados, pensamentos, sentimentos, emoções; 
tem o poder de afetar o outro. Na expectativa de promover um encontro entre Bioética e arte 
literária, o objetivo deste trabalho é abordar o papel educativo da palavra (e tudo que a envolve) 
para a discussão das necessidades sociais no processo saúde-doença – especialmente 
relacionadas ao processo de morte. Para exemplificar, em intervenção educativa sobre o tema 
Cuidados Paliativos realizada com técnicos de enfermagem vinculados a um hospital público, foi 
lido texto literário (conto) como estratégia de avaliação da intervenção. Resultados quantitativos 
sobre a intervenção educativa e, principalmente, resultados qualitativos sobre a estratégia de 
avaliação (conto) demonstram o potencial da arte literária na mobilização de conteúdos e a 
possibilidade de articulação com a Bioética e seus referenciais.  
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O Bem-Estar Animal requer cada vez mais a atenção de profissionais como zootecnistas e médicos 
veterinários visto que sua importância está tanto em aplicar conhecimentos produzidos pela 
pesquisa no manejo dos animais, quanto em minimizar o sofrimento animal e reduzir as perdas na 
eficiência da produção. Respeitar as exigências nacionais e internacionais de mercado, são 
quesitos cada vez mais importantes à medida em que o Brasil consolida sua posição nestes 
mercados. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi apresentar alguns conceitos de Bem-Estar 
Animal. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, na qual, inicialmente, foram delimitados alguns dos 
principais conceitos da área de Bem-Estar Animal na Zootecnia e em seguida, esses conceitos 
foram analisados e discutidos com o intuito de apresentar algumas ambiguidades e limites na 
definição.  Em um primeiro momento, foram elucidados aspectos acerca do surgimento e 
desenvolvimento do conceito de Bem-Estar Animal. Após cumprida esta etapa, foi possível notar 
que há uma confusão conceitual na área, visto que, além de o conceito ser utilizado em vários 
contextos diferentes não há uma definição precisa do termo. Por fim sugere-se que sejam 
comparados os conceitos e que se verifique a efetividade de cada um na sua prática em função de 
eleger um conceito que seja mais coerente com a ciência da produção animal atrelada à noção de 
Bem-Estar Animal e Bioética. Não só isso, também se faz necessário buscar amparo em outras 
teorias as quais também conduzem estudos acerca do comportamento animal, como a etologia, 
medicina veterinária, biologia, análise do comportamento, por exemplo, a fim de apropriar-se de 
conceitos que já foram delimitados, embasando-se em uma noção interdisciplinar de conhecimento. 
Conclui-se, então que se torna imprescindível que estudos desta natureza sejam realizados, para 
que, a longo prazo, mais animais consigam ser beneficiados e de maneira mais elaborada pelo 
conceito de Bem-Estar Animal. 
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No processo de humanização em saúde, encontramos a ferramenta cuidados paliativos, que se 
constitui em uma relação que envolve tratamentos ativos, abrangentes e complexos, com 
integração multidisciplinar, muito além da sofisticação tecnológica. A situação ideal de uma unidade 
de cuidados paliativos (disponível 24 horas; organizada para oferecer segurança aos doentes e 
familiares; habilitada para escutar acima de tudo o paciente, individualizando as queixas e 
melhorando seu sofrimento físico e; composta por uma equipe capacitada e treinada para coordenar 
as atividades e dar suporte para o luto) está em contraponto com a realidade dos hospitais no 
Brasil. Neste sentido, este estudo objetiva refletir sobre a validade e relevância em discutir a 
humanização do cuidado na terminalidade. Para tanto, com base no cotidiano de um residente 
(Programa de Residência Multidisciplinar de um hospital universitário de Curitiba), buscou-se essa 
reflexão a partir de situações emblemáticas: a) D., terminal: possui dois filhos, um deles distante há 
30 anos (este sente-se culpado por ter “abandonado” e não ter acompanhado o tratamento). Ao 
regressar o filho questiona o tratamento oferecido ao pai. Diante disso, a equipe solicita reunião 
com os filhos para esclarecimento, pois Família é unidade de cuidados tanto quanto o doente. b) S., 
terminal: sua esposa, ansiosa, era a única que acompanhava dia e noite. Ao ser melhor orientada 
sua ação passou a auxiliar no tratamento, embora relate renda insuficiente e limitações físicas para 
manter os cuidados domiciliares. O Serviço Social prestou assistência, pois a doença orgânica é 
apenas mais uma dentre as mazelas. c) N., terminal: limitada até a tomar água (somente podia 
umedecer a boca), sem ter forças para abrir o copo de água. O cuidado do residente da nutrição se 
resumia na abertura do copo. Diante dessa realidade, considera-se válido e relevante discutir a 
humanização do cuidado na terminalidade. 
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Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui-se como porta de entrada ao sistema de saúde 
o que inclui o acesso aos bens, serviços e direitos. Objetivo: Conhecer a compreensão de profissionais 
e usuários da APS sobre os direitos do paciente na realidade Brasileira. Método: revisão sistemática 
qualitativa, realizada segundo as recomendações da Biblioteca Crochrane, com buscas realizadas nas 
bases da BVS, PubMed, Cinahl e Embase a partir dos descritores “Atenção Primária à Saúde” e “Direitos 
do paciente”. A busca foi complementada com outros 19 descritores relativos a direitos específicos. Na 
busca inicial retornou 567 títulos, que foram analisados segundo os seguintes critérios de inclusão: 
tratassem da realidade brasileira, envolvessem trabalhadores e/ou usuários dos serviços de saúde e que 
fossem publicados nos últimos 10 anos. Doze trabalhos contemplaram os critérios. Os dados foram 
extraídos utilizando o instrumento de Sandelowski, adaptado por Cabral e Zoboli. Resultados e 
Discussão: a análise preliminar dos dados apontou discussões sobre nove direitos: 1) acolhimento: 
ouvir as necessidades e oferecer respostas, com zelo, respeito, cortesia, atenção e diálogo, não pode 
ser tecnificada. 2) Integralidade: atender o sujeito incluindo sua história, seu contexto social e cultural, 
atender com equipe completa. 3) Equidade: oportunidade de cada um acessar os serviços de acordo 
com suas necessidades. 4) Privacidade: preservação física e moral dos usuários e famílias dentro das 
organizações de saúde. A falta de estrutura física e a rotina nas UBS são fatores prejudiciais a 
privacidade. 5) Confidencialidade: garantia da preservação das informações dadas em regime íntimo, só 
podem ser divulgadas se autorizadas por quem as declarou. Existem dificuldades em manter o sigilo nas 
consultas domiciliares. 6) Humanização: caracteriza-se por um atendimento com bom diálogo, proteção 
da vida, qualidade e satisfatório. Profissionais apontam o excesso de demanda, número insuficiente de 
trabalhadores, tempo curto da consulta e sobrecarga de trabalho como fatores que colaboram para a 
desumanização em saúde. 7) Acesso: constitui-se em um direito amplo, desde o acesso ao sistema de 
saúde, consulta com profissional generalista e especialista, exames complementares, cirurgias e 
medicamentos. 8) Direito à Saúde: é o norteador dos demais direitos, é a partir do conhecimento desse 
que o usuário pode atuar dentro do sistema de saúde e buscar os demais direitos. 9) Autonomia: nem 
sempre é respeitada no SUS, alguns profissionais relatam que há problemas éticos, que consistem em 
ignorar o usuário como um indivíduo capaz de tomar decisões, impondo regras sem explicar os porquês. 
Conclusão: Profissionais e usuários compreendem os direitos dos pacientes, apontam problemas 
quanto ao respeito. É necessário apontar melhorias para alcançar assistência com qualidade. 
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Dentre as inúmeras possibilidades e necessidades de aplicação da Bioética no contexto ambiental, 
destaca-se a prática do Ecoturismo. Este surge como alternativa de desenvolvimento sustentável 
para comunidades tradicionais, muitas vezes impedidas de explorarem recursos naturais, diante das 
normativas legais e como alternativa de lazer para as populações urbanas interagirem com a 
natureza. Assim, objetivou-se através de uma análise documental levantar as questões éticas 
envolvidas nesta atividade. Para tal, foi realizado um levantamento bibliográfico e procedida uma 
análise do conteúdo. O ecoturismo cuja definição é polissêmica é especialmente importante em 
países em desenvolvimento e com uma megadiversidade biológica como o Brasil, foi iniciada partir 
da década de 1980. Contudo, à parte de todos os benefícios econômicos decorrentes, tais como a 
geração de empregos, arrecadação e inserção social, é possível perceber impactos sociais, 
culturais e ambientais que requerem um diálogo entre todos os atores/sujeitos envolvidos, a fim 
reduzirem os impactos negativos. Dentre os impactos nas comunidades locais, destaca-se 
especulação imobiliária, aumento do custo de vida, concorrência, conflito de costumes, influência de 
hábitos urbanos nas comunidades anfitriãs, prostituição, exposição de agravos à saúde, 
compactação do solo, poluição, incentivo ao uso de animais em souvenires e tráfico de animais. 
Esse diálogo deve ser promovido pela Bioética ambiental, uma vez que a miscigenação cultural 
resulta na globalização dos valores morais e estímulo para um posicionamento individualista e 
capitalista diante dos dilemas éticos, o que é especialmente determinante tendo em vista a 
diversidade de atores tais como turistas, setor econômico, comunidade e natureza os quais refletem 
tanto os benefícios como os impactos gerados por uma prática que deve ser monitorada por uma 
equipe multidisciplinar. Desta forma, o presente propiciou uma reflexão das questões éticas 
envolvidas com a prática do ecoturismo e propôs algumas direções para a busca de um equilíbrio 
que seja benéfico para todos envolvidos.  
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O termo “intercultural é um conceito em disputa que visa ultrapassar o multiculturalismo, mas é 
herdeiro de suas conquistas e limites em pelo menos três frentes de lutas: por educação, pelos 
direitos das mulheres e por reivindicações de identidades. Bioética intercultural é uma proposta para 
pensar o campo das relações com os povos indígenas. Trata-se de um projeto em curso, financiado 
pelo CNPq/SPM. Objetiva analisar de que modo os/as indígenas conjugam formas modernas de 
gestão política de conflitos oriundos da diversidade cultural, moral, jurídica e de gêneros. Indaga 
como  usam os valores universalistas dos Direitos Humanos das mulheres à vida sem violência 
(“indigenização” do Feminismo?); e a lei (Lei Maria da Penha), frente as normativas indígenas de 
condutas éticas para a vida. O método conjuga análise de Inquéritos policias na Delegacia da 
Mulher e na Polícia Federal de Guajará Mirim /RO; entrevistas com funcionários do Estado (índios e 
não índios); e etnografia na Terra Indígena Ribeirão (subgrupos Wari, língua Txapakura). Conclui 
que as mulheres pensam o gênero de modo “não dissociado” da situação dos seus povos; que há 
conflito entre a lei estatal que prevê pena de prisão e a normativa indígena que penaliza com o 
banimento do infrator. Há também discordâncias quanto a prisão do marido, pois compromete a 
socioeconomia da unidade familiar e sobrecarrega a mulher, dada a especialização do trabalho por 
sexo/gênero. Por outro lado, os parentes dos atingidos por violência inclinam-se por exigir a prisão 
do acusado. Ao mesmo tempo, a análise de Inquéritos Policiais evidencia que agentes do Estado, 
reproduzem discriminações que historicamente representam os  indígenas como “sem lei” e 
incapazes de controle sobre si e seus filhos. Há portanto, conflito moral quanto ao modo de 
proteção à integridade física e cultural das mulheres, bem como desrespeito à norma constitucional 
de respeito a diversidade cultural. 
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Neste estudo discute-se a gestão de riscos numa perspectiva mais ampla, em que a diversidade de 
valores e ideias e os anseios de todos os atores sociais que compõem a sociedade onde uma 
determinada tecnologia será gerada e aplicada devem ser considerados desde a pesquisa, tendo 
como ponto de partida a Bioética. O objetivo é analisar e problematizar a metodologia PRA 
(Probabilistic Risk Assessment, comumente utilizada em análise de riscos e utilizada por agências 
reguladoras, centros de pesquisa, empresas e governo) e sua relação com o modelo científico-
tecnológico e a diversidade da historicidade humana. Risco é definido como a combinação de 
consequências indesejáveis de sequencias de acidentes e a probabilidade dessas sequencias, o 
que é subjetivo e passa pela diversidade de escalas de valores, tipos e graus de percepção, 
tolerância e aceitação de riscos. Embora na abordagem PRA todos os atores sociais envolvidos 
devam ser ouvidos e ter seus valores considerados, o modelo científico-tecnológico utilizado reduz 
tudo a variáveis quantificáveis, em que as possibilidades de controle da natureza se sobrepõem a 
outros valores sociais. Mas a diversidade da experiência humana traz riscos não mensuráveis, 
relacionados a arranjos sociais, significado existencial, valores sociais e éticos de uma comunidade. 
Conclui-se que o modelo científico-tecnológico tradicional é inadequado para a gestão todos os 
riscos envolvidos na pesquisa e aplicação da tecnologia, pois é despido de historicidade. Deve-se 
considerar todos os fatores ambientais, sociais, éticos e existenciais em sua diversidade e 
complexidade desde o início da pesquisa. E nisso a Bioética pode oferecer uma perspectiva 
diferente, crítica e reflexiva visando a transformação do modelo técnico e científico, unindo os 
fatores quantificáveis inerentes à pesquisa a considerações históricas, sociais e antropológicas que 
incorporem a diversidade. 
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Nas áreas Biológicas e da Saúde, disciplinas de conteúdo humanístico, dentro do qual inclui-se a 
Bioética, encontram-se comumente em número e carga horária reduzidas nas grades curriculares, 
em relação ao conteúdo específico de outras disciplinas no processo de formação dos futuros 
profissionais. Portanto, atividades que promovam debates e reflexões bioéticas extra sala mostram-
se importantes no sentido de reforçar o conteúdo aprendido na sala de aula, e complementar os 
temas abordados. A partir de uma liga acadêmica de bioética que desenvolve atividades desde 
2012, observou-se que o número de pessoas que participavam dos encontros organizados era 
maior quando o tema destes encontros tinha alguma relação com acontecimentos recentes e de 
destaque midiático. Desta forma, propomos uma abordagem “just in time”, ou, “sob demanda” para 
o ensino de Bioética. A referida abordagem recebe maior atenção do corpo universitário no Instituto 
por tratar de assuntos do cotidiano destas pessoas, causando nelas a sensação de pertencimento 
nos processos de discussão e solução de problemas atuais. Em contraponto, os casos clássicos em 
bioética representam um importante recurso didático, pois dispõem de substanciais discussões e 
interpretações na literatura para fomentar os debates. Além disso, estão menos propensos a 
distorções midiáticas e juízos precoces, permitem relacionar as jurisprudências ao contexto 
histórico, e alguns reforçam inescrupulosos acontecimentos, como as práticas de pesquisadores 
nazistas que evidenciaram a necessidade de criar diretrizes éticas (Código de Nuremberg,1947) 
para a pesquisa com seres humanos, para que estes abusos não mais aconteçam. Com efeito, vê-
se como positiva a diversidade de abordagens disponíveis, tanto a dos casos clássicos, como a 
“sob demanda”, desde que cuidados sejam tomados nesta última, buscando minimizar os eventuais 
problemas aqui relatados. 
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A sociedade contemporânea é marcada pelo pluralismo de concepções de vida boa, de cunho 
religioso ou não, que inevitavelmente influenciam no processo público deliberativo de diversas 
questões fundamentais acerca da vida, inclusive, com impactos de ordem moral e jurídica. Diante 
deste cenário, o presente trabalho tem por objetivo compreender a aplicação da ideia de razão 
pública rawlsiana no debate político para a resolução de questões referentes a elementos 
constitucionais essenciais e de justiça básica quanto à vida, especificamente, quanto aos 
argumentos que podem ou não ser reconhecidos publicamente acerca da antecipação terapêutica 
do parto ou mesmo na legalização do aborto. Foram analisados os fundamentos jurídicos e 
filosóficos trazidos por John Rawls em seu projeto de uso público da razão, apresentado 
inicialmente na obra Liberalismo Político (1993) e resgatado no texto A Ideia de Razão Pública 
Revista (1997), bem como as reflexões e críticas trazidas por Dworkin em obras como Domínio da 
Vida (1993) e Justiça de Toga (2006), no que tange a deliberação pública acerca da vida, em 
específico, quanto ao aborto, confrontando-os com os argumentos suscitados no julgamento da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54, pelo STF em 2012. Por meio do 
cotejamento do pensamento destes filósofos e dos argumentos expressos acerca da temática, 
concluiu-se que a ideia de razão pública tem papel fundamental para a efetivação de um regime 
democrático inclusivo frente à diversidade, uma vez que os argumentos trazidos na deliberação de 
questões como aborto e antecipação terapêutica do parto devem ser fundamentados em uma 
concepção política de justiça e que possam ser igualmente endossadas pelos cidadãos, livres e 
iguais, ainda que estes estejam atrelados a diferentes doutrinas abrangentes, por exemplo, o 
respeito pela vida humana e a igualdade das mulheres enquanto cidadãs. 
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Introdução: As transformações sociais resultantes dos avanços da ciência e tecnologia têm sido 
objeto de discussão pelas implicações éticas que provocam. A produção científica e tecnológica 
está sujeita às forças que regem a sociedade, aos interesses econômicos, políticos, sociais e éticos. 
Está inserida nos processos e valores sociais e criam preocupações que deveriam fazer parte do 
repertório da educação. Assim, destaca-se a importância da Bioética na socialização do debate 
tecnocientífico e como um valioso instrumento metodológico no ensino, principalmente de Ciências. 
Objetivo: analisar como os licenciandos identificam e lidam com temas controversos que, 
potencialmente, poderiam ser discutidos com seus futuros alunos, sobretudo a estratégia 
metodológica a ser utilizada na sala de aula. Metodologia: o percurso metodológico consistiu na 
aplicação e análise de um questionário com questões abertas, relacionadas a quatro casos que 
apresentavam conteúdos dilemáticos com algum conflito ético, aplicado a 32 participantes 
estudantes de licenciatura em Ciências e Biologia, pertencentes a três Instituições de Ensino 
Superior do município de São Paulo. Resultados: todos os licenciandos conseguem perceber 
conflitos éticos nos casos apresentados, porém não explicitam com clareza as estratégias 
metodológicas de como abordá-los. Para os licenciandos, o professor tem um papel central, como 
expositor dos temas. Conclusões: Os estudos de casos têm sido utilizados na aprendizagem e 
ensino da bioética, pois permitem que os alunos desenvolvam habilidades analíticas, aumentem sua 
criticidade, pratiquem sua expressão oral e capacidade de ouvir, desenvolvendo sua percepção 
ética e aprendam a lidar com a ambiguidade moral. O sucesso dessa abordagem depende do 
preparo da aula e certo ‘background’ do professor para que possa guiar a discussão para que os 
alunos sejam levados a descobrir e expressar questões de valores por si mesmos. A formação 
inicial pouco tem contribuído na instrumentalização dos futuros professores no exercício de tomada 
de posição e convívio com a divergência. 
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Introdução: A discussão em torno dos transgênicos, agrobiodiversidade e etnodesenvolvimento, a 
partir de uma perspectiva bioética relacionada à soberania e segurança alimentar e nutricional, 
suscita questões éticas, sociais,culturais, econômicas e políticas importantes, onde interesses 
diversos conflitantes e antagônicos de cunho ideológico entram em confronto sobre formas de 
agricultura relacionadas aos transgênicos e ao agronegócio por um lado e, por outro lado, aos 
agrossistemas sustentáveis e à agroecologia. Estas duas perspectivas trazem consigo visões éticas 
incompatíveis e diferentes demandando uma defesa da soberania alimentar que proteja a 
diversidade de recursos genéticos do processo de apropriação e mercantilização pelas grandes 
empresas nacionais e multinacionais, principalmente no que se refere aos transgênicos, dentro de 
uma visão de conjunto que coloque em pauta o respeito à diversidade social, cultural, ambiental, 
étnico-racial, geracional, sexual e de gênero e religue soberania alimentar, sustentabilidade, justiça 
social e climática e equidade em busca da criação de sistemas de produção sustentáveis e 
diversificados. Objetivos: a partir da discussão sobre perspectivas éticas relacionadas ao uso dos 
transgênicos na agricultura, analisar o trinômio transgênicos, agrobiodiversidade e 
etnodesenvolvimento apresentando subsídios para uma reflexão bioética sobre os mesmos. 
Métodos: pesquisa bibliográfica e documental, em particular, sob o referencial teórico de Hugh 
Lacey e a legislação brasileira sobre transgênicos, soberania e proteção alimentar e direito humano 
à alimentação adequada e saudável. Conclusões: Partindo-se do “princípio da precaução”, há que 
se reconsiderar a imediata inserção do uso de transgênicos na agricultura brasileira. Modelos 
alternativos e sistemas sustentáveis de agricultura devem ser buscados. Para além de uma 
discussão estritamente biotecnocientífica, questões relacionadas à diversidade social, cultural, 
ambiental, étnico-racial, dentre outras, relacionadas à agricultura familiar e camponesa, dos povos 
indígenas, quilombolas, e comunidades tradicionais, nas áreas rurais e urbanas, devem ser 
inseridas nesta discussão. 

Apoio Financeiro:  
 

 

 



 

 

ANAIS  
VIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE BIOÉTICA 
II ENCONTRO LUSÓFONO DE BIOÉTICA  
III ENCONTRO DE BIOÉTICA DO PARANÁ 

 
COMUNICAÇÃO 

 

ORAL 

 

57 
 

37 
 
Apresentador: ELSON OLIVEIRA SOUZA / E-mail: elsonhistoria@yahoo.com.br 
 

Título: A BIOÉTICA FRENTE À DIVERSIDADE MORAL NA PÓS-
MODERNIDADE: UMA ANÁLISE A PARTIR DE TRISTAM 
ENGELHARTD 

Área Temática: 

NOVAS FRONTEIRAS DA 
BIOÉTICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
Souza, E. O.; Sganzerla, A.. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Programa de Pós-Graduação em 
Bioética – Curitiba, Paraná - Brasil. elsonhistoria@yahoo.com.br 

Palavras-chave:  

A relação da moralidade com a ecologia tornou-se tema de intenso debate nos últimos tempos.  Se 
no passado a natureza era  considerada a-moral,  na atualidade busca-se um fundamento mínimo 
da moral  que possa proteger  tanto  o  homem  como  a  natureza.  Para Engelhartd,  as  diferentes 
comunidades morais dos nossos tempos tem tornado mais difícil encontrar o ponto  convergente  
entre  os  interesses  humanos  com  os  interesses  da natureza, mas tornou-se um dever buscar 
um mínimo de convergência.  Analisar possíveis fundamentos morais na relação do homem com a 
ecologia modo a desfrutarmos do meio ambiente sem agredi-lo.Frente  às  responsabilidades  que  
regem  nossa  vida  em sociedade, buscam-se maneiras mais condizentes e também sustentáveis 
de ser e estar no mundo, estas não mais individualistas, tampouco fragmentadas,mas sim, voltadas 
para o todo, numa perspectiva sistêmica e holística. Esta pesquisa foi bibliográfica  descritiva,  
através  do  método hermenêutico, crítico e reflexivo. O  universo  bioético  está  em  
questionamento  constante.  A fragmentação moral é marca da pós-modernidade. No entanto, as 
diferentes visões morais devem buscar em uma bioética secular uma ética mínima, para assegurar  
que  o  discurso  bioético  possa  ser  eficaz  e  não  se  perder  no permissivo  relativismo  moral.  
Engelhartd  postulou  que  precisamos  de  um acordo, um contrato mundial, e esta seria a única 
saída para atingirmos um procedimento adequado para uma bioética global preocupada com o 
pluralismo moral presente na pós-modernidade. Diante da necessidade de ampliarmos universo 
moral para além-da esfera  humana,  fomos  obrigados  a  nos  despedir  de  velhos  paradigmas 
dualistas  e  antropocêntricos  na  relação  homem  e  natureza.   Uma  visão egocêntrica, em que o 
homem aparece como parte integrante do Universo (teia da  vida),  bem  como  os  demais  seres  
vivos,  sob  uma  ótica  de  ecologia profunda, holística e sistêmica, numa recíproca solidariedade 
universal, se faz cada vez mais urgente para assegurarmos tanto a dignidade humana como de 
todo o reino vivo.  
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Há algumas décadas discute-se a transexualidade como uma questão relacionada à saúde e a 
bioética, contudo, poucos se arriscam abordar a anulação do casamento em decorrência do 
desconhecimento do cônjuge acerca das cirurgias transgenitalizantes realizadas anteriormente ao 
matrimônio. Reconhecer ou não o direito à diversidade sexual pode relacionar-se ao preconceito em 
relação à incongruência de gênero. Objetiva-se analisar, através de pesquisa biliográfica, o direito à 
saúde do transexual em efetuar cirurgias e a sua conduta ética com vistas ao matrimônio. Diversas 
questões bioéticas e jurídicas envolvem referido debate, uma vez que a lei brasileira não proíbe o 
casamento do transexual nem antes nem depois de efetuar cirurgias. Contudo, a conduta ética do 
transexual é questionada quando este oculta do cônjuge a realização de procedimentos 
transexualizantes, podendo este ato configurar um erro grave de modo a ser considerado essencial 
para a anulação do casamento. O artigo 1.557, inciso I, do Código Civil brasileiro em vigor, dispõe 
que o erro envolve a identidade, a honra e a boa fama da pessoa, sendo esse erro tal que o seu 
conhecimento ulterior torne insuportável à vida em comum. Por sua vez, o mesmo diploma legal 
estabelece em seu artigo 1.560, o prazo de três anos para ser intentada a ação de anulação do 
casamento, a contar da data da celebração. Conclui-se que a transexualidade não retira do 
transexual o direito ao casamento, contudo, a relação conjugal deve ser baseada na verdade. 
Assim, se o transexual oculta intencionalmente seu estado anterior, o cônjuge enganado poderá 
demandar a anulação do matrimônio. Caberá ao juiz verificar se, para tal caso, o cônjuge enganado 
não teria praticado o ato se conhecedor desta condição do consorte e se o ulterior conhecimento 
tornou insuportável à vida em comum. 
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Introdução. As novas tecnologias que perpassam pela área da Saúde, incluindo as tecnologias 
NBIC, merecem atenção quanto às implicações de riscos e a criação de conflitos morais envolvendo 
mudanças de comportamento e disponibilidade para os usuários da Saúde.  Como objetivo 
principal, este texto se propõe a apresentar  a relação  entre a convergência  NBIC com a Bioética, 
com o propósito de reafirmar condutas de ética aplicada ao contexto destas citadas tecnologias. 
Convergência NBIC. A convergência entre Nanotecnologia (Nano),  Biotecnologia (Bio),  
Tecnologia da Informação (Info) e Ciência Cognitiva (Cogno)  se refere a tecnologias aplicadas e 
sistemas de conhecimento que se complementam para atingir um mesmo fim. A convergência NBIC 
envolve  novas relações entre estas citadas áreas, onde tanto os organismos biológicos quanto  
“artefatos” tecnológicos são considerados sob uma mesma ótica, numa relação de organismos vivos 
e sistemas artificiais. Implicações bioéticas. Neste enfoque entende-se a  Bioética pela reflexão 
sobre as ações do homem que possam alterar de maneira provisória ou definitiva os processos 
vitais  de interesses  individuais, coletivos e a relação no plano coletivo, incluindo aqueles  
pertinentes ao meio ambiente. Especial atenção deve ser dada ao principio da precaução e a outros  
orientadores da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos  da UNESCO (2005). A 
Bioética da Proteção visa preocupar-se, no sentido de normatizar as praticas humanas, antecipando 
e incentivando os efeitos positivos e prevenindo eventuais efeitos danosos para indivíduos e 
populações. Sendo descritiva e normativa, esta proposta visa controlar, na medida do possível, os 
riscos prováveis e os efeitos factuais advindos das intervenções da biotecnociencia, com a devida 
legitimação social. Considerações finais. A Bioética certamente trará para a discussão propostas 
que visam a resolução de conflitos éticos que envolvem estas tecnologias NBIC, em especial na 
busca de uma vida melhor para esta e para as futuras gerações. 
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A redesignação do estado sexual deve ser analisada sob o prisma da bioética por abarcar questões 
morais, bem como aspectos biológicos, médicos, psicológicos, filosóficos, religiosos e jurídicos, 
considerando sempre o princípio da dignidade da pessoa humana. Objetiva-se, analisar, através de 
pesquisa bibliográfica, a problemática concernente ao direito à adequação de sexo como um direito 
da personalidade ligado ao princípio da dignidade humana e livre exercício da diversidade sexual. O 
artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal garante a dignidade da pessoa humana como um dos 
fundamentos da República. Esse princípio determina a possibilidade do livre desdobramento da 
personalidade, garantindo ao transexual o direito à cidadania e o reconhecimento da posição do 
sujeito de direitos. O Sistema Único de Saúde, entretanto, assegura a todos, indistintamente, direito 
igual à utilização gratuita dos seus serviços. A Carta de Direitos dos Usuários do SUS elaborada 
pelo Ministério da Saúde reconhece os direitos dos transgêneros, incluindo o respeito e a utilização 
nos serviços de saúde do nome social para travestis e transexuais. Contudo, o maior entrave 
continua sendo o preconceito, pois há juízes que ainda exigem que a pessoa tenha passado por 
todas as cirurgias, mesmo as experimentais. Laudos e pareceres de especialistas médicos e 
psicólogos comprovam a irreversibilidade da identidade de gênero e impossibilidade de vida digna 
sem a adequação dos documentos. Tal conduta caminha em benefício do reconhecimento dos 
direitos humanos e do respeito à diversidade sexual. Conclui-se que, por ser considerado 
vulnerável, o transexual deve ter seu direito à identidade de gênero respeitado, inclusive no tocante 
à realização de cirurgia de adequação genital e adequação dos documentos, valendo-se do 
princípio da dignidade da pessoa humana. Há necessidade de desenvolver estratégias de inclusão 
e acolhimento das pessoas marginalizadas e estigmatizadas em nossa sociedade, demonstrando-
se respeito à diversidade. 
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Mediante o pressuposto de que a Bioética se vincula aos aspectos ético-sociais das práticas 
médicas, avaliando sua implicação na sociedade e nas relações entre os homens e destes para 
com as questões éticas estatais, faz-se necessária a análise da inexistência de efetividade do 
Protocolo de Manchester na realidade contemporânea brasileira e a respectiva responsabilização 
estatal em casos de erros de triagem ou não atendimento de pacientes que estejam em estado 
grave de saúde, com o objetivo de verificar a inaplicabilidade prática do mencionado Protocolo no 
cenário brasileiro em razão da alta demanda da sociedade por serviços médicos prestados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) a pacientes dependentes deste Sistema, a falta de qualificação 
profissional dos triadores nos órgãos de saúde municipais, estaduais e federais, a ausência de 
informação sobre a metodologia e funcionamento do Protocolo de Manchester à população 
brasileira dependente do Sistema Único de Saúde, bem como a escassez de profissionais médicos 
em relação à procura por serviços públicos de saúde. A relevância do tema se vincula à Bioética e 
suas novas fronteiras à medida que a sociedade necessita de um sistema de triagem e atendimento 
médico funcional capaz de efetivar os princípios primordiais da Bioética como o respeito às 
pessoas, beneficência e justiça. Desta feita, expõe-se que o presente projeto dar-se-á com base no 
método dedutivo, partindo de perspectivas gerais referentes à ineficácia do Protocolo para se atingir 
uma lógica concreta particular, com utilização de bibliografia referente ao tema bem como pesquisa 
empírica em órgãos de saúde, concluindo-se que o Sistema empregado para triagem conhecido 
como Protocolo de Manchester aplicado no Brasil desde 2010 não se adapta com efetiva 
funcionalidade prática à realidade social brasileira, e, por consequência, não apresenta 
fundamentação lógica nas bases principiológicas da Bioética. 
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O Artigo 9 da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH) faz considerações 
sobre o respeito à privacidade dos indivíduos e à confidencialidade de suas Informações, 
destacando o papel do consentimento e da proteção de indivíduos vulneráveis. O manuseio do 
aparelho celular, no ato do atendimento de saúde, tem se tornado habitual. Há aplicativos que 
apóiam o diagnóstico e fornecem informações sobre exames. Mas o uso inadequado pode fragilizar 
a saúde do paciente, por questões sanitárias (o celular pode ser fômite e fonte de distração) e por 
questões bioéticas. Hoje, celulares têm câmeras acopladas e acesso direto à internet. 
Proporcionam aos seus usuários registro de informações e imagens, bem como sua divulgação 
instantânea. O objetivo deste trabalho é aprofundar a discussão bioética sobre o uso da imagem de 
pacientes por estudantes do campo da saúde. Trata-se de estudo teórico-prático de avaliação de 
condutas no âmbito da saúde em confrontação com o que preconiza a DUBDH. Além do artigo 9, 
ampliamos a análise e incluímos os artigos 3, 4, 5, 6, 7, 8, bem como a Lei que regulamenta os 
direitos à imagem no Brasil e a Resolução CNS nº 466/2012. Tornou-se hábito entre estudantes a 
fotografia ou filmagem de pacientes para estudo posterior ou divulgação entre pares. A divulgação e 
o compartilhamento de informações ocorrem à revelia da autorização ou consentimento dos 
pacientes. Esta captura do corpo imagético sem permissão é violenta do ponto de vista da 
intimidade. Tais práticas violam a autonomia, aumentam a vulnerabilidade e causam grande 
maleficência de ordem social, material, psicológica e até mesmo agravando a saúde do paciente. É 
necessário que práticas educativas que considerem o uso da imagem e de informações sejam 
amplamente adotadas na formação dos estudantes do campo da saúde. 
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O presente artigo se constituiu de uma reflexão bioética através do levantamento bibliográfico 
utilizando-se a metodologia da análise do conteúdo e agrupando as informações relativas ao 
levantamento da problemática sobre o tema dor e sofrimento de cuidadores informais de pacientes 
em cuidados paliativos. Nesta "jornada", o comprometimento físico e emocional do cuidador é 
afetado de modo intenso. A dor ocorre em indivíduos que vivenciam uma série de desconfortos de 
caráter físico, psíquico, social e espiritual, tais como lesões cutâneas, insônia, fadiga, luto 
antecipado, depressão, entre outros. O termo "dor total", uma vez que a dor nos seres humanos é 
um quadro que, além da nocicepção (quantidade de tecido lesado), envolve fatores físicos, 
emocionais, sociais e espirituais, que influenciam na vivência e na expressão da queixa de dor. A 
doença e a constante presença da dor física e psíquica assumem-se como fatores de risco para a 
alteração do equilíbrio familiar. Portanto, parece fundamental ir de encontro às necessidades do 
cuidador. As reflexões bioéticas auxiliam nesta sobrecarga reduzindo principalmente a ansiedade e 
angustia de não saber o que realmente esta acontecendo. Neste contexto, a equipe multidisciplinar 
deve adotar os cinco princípios éticos que fundamentam a medicina paliativa: veracidade (dizer 
sempre a verdade ao paciente e família), proporcionalidade terapêutica (adotar somente medidas 
terapêuticas úteis), duplo efeito (efeitos positivos devem ser maiores que os negativos), prevenção 
(prevenir complicações e aconselhar a família), e não abandono (ser sempre solidário, 
acompanhando paciente e família). Finalizando, cabe à equipe implantar programas de suporte 
físico, social, emocional e espiritual à família e aos doentes em cuidados paliativos, seguindo os 
princípios bioéticos, proporcionando a estes um suporte nesta difícil jornada.    
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Introdução: Na assistência à pessoa amputação a atuação da equipe é essencial, e mantê-la 
informada da sua condição permite inserí-la no seu processo de recuperação. Objetivo: Refletir, à 
luz da bioética, a assistência à saúde prestada pelos profissionais de saúde à pessoa com 
amputação. Método: Estudo qualitativo, descritivo e exploratório realizado por entrevista com 18 
pessoas submetidas à amputação no período de 2008 a 2010 em hospitais da Grande Florianópolis. 
Resultados e discussão: O estudo mostrou que os profissionais de saúde devem reconhecer as 
reais necessidades das pessoas submetidas à amputação, sobre as quais as orientações 
fornecidas repercutem  na recuperação a curto, médio e longo prazo. Constatou-se que as pessoas 
que recebem o cuidado, por vezes, desconhecem que aquela atenção é um direito e não um favor 
daquele que a presta não requerendo uma assistência de qualidade. A bioética da proteção 
possibilita a reflexão acerca do funcionamento da estrutura do sistema público de saúde, no qual o 
Estado é responsável pelo gerenciamento de recursos, pelo controle social e pelos recursos 
humanos com qualificação (GARRAFA, 2012). Ressalta-se ainda que atuação interdisciplinar é 
problemática, haja vista que os profissionais são vistos pela pessoa com amputação de maneira 
isolada; há o reconhecimento da função de cada um, mas não a percepção da importância da 
assistência realizada de maneira interdisciplinar. Acredita-se que em um processo de assistência 
quando há uma equipe multidisciplinar, atuando interdisciplinarmente, a comunicação é efetiva, 
proporcionando uma recuperação mais satisfatória da pessoa a ser cuidada (LATLIEF, et al, 2012). 
Considerações: Neste contexto, a bioética possibilita a reflexão acerca da assistência prestada à 
pessoa com amputação e remete a problematizar a relação processo de assistência à saúde, 
sabendo que o profissional envolvido nesse processo necessita responsabilizar-se pela efetivação 
do mesmo, logo a interdisciplinaridade é essencial para a recuperação da pessoa com amputação. 
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O direito humano à alimentação adequada (DHAA) é inerente à vida humana. Os nutrientes 
provenientes dos alimentos (independente da via de administração) são necessários para 
manutenção biológica do ser humano e indispensável à sua dignidade. A inserção da bioética no 
campo do DHAA fica evidente na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que 
refere o acesso à nutrição adequada e água de boa qualidade. Neste contexto, este estudo objetiva 
refletir à luz da Bioética sobre a incorporação do conceito de DHAA no âmbito da terapia nutricional 
enteral (TNE). Trata-se de um estudo longitudinal, descritivo, realizado com pacientes em nutrição 
enteral internados num hospital universitário de Curitiba. A partir de critérios objetivos (volume 
infundido e composição química da fórmula), analisou-se a adequação da dieta oferecida aos 
pacientes de acordo com sua condição clínica. Os resultados demonstram que menos da metade 
dos pacientes recebeu uma dieta adequada (quantidade e qualidade). Alguns fatores clínicos 
contribuem para essa realidade, como intercorrências inerentes à doença/tratamento dos indivíduos 
(diarreia, náuseas e vômitos, estase gástrica, jejum para exames/procedimentos). Entretanto, 
observa-se inadequação da dieta fornecida por limitação de recursos financeiros, ou ainda, por 
fragilidades na organização dos serviços, favorecendo a ocorrência de tempo excessivo de jejum 
para procedimentos/exames. Ressalta-se que, analisando a TNE nas últimas décadas, evoluiu-se 
em relação às regulamentações e disponibilidade de produtos de qualidade. Porém, questiona-se 
sobre a suficiência de recursos repassados às instituições para atender ao DHAA e qualidade da 
assistência para essa população. Diante dessa realidade, sugere-se a discussão sobre as políticas 
públicas para atendimento das necessidades dessa população, considerando que a denegação ou 
violação dos direitos, mais particularmente, o DHAA, pode afetar os pacientes em TNE, em todas as 
esferas de suas vidas. 
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O cuidado multiprofissional na hipertensão arterial sistêmica (HAS) é imprescindível para prevenir e 
controlar suas complicações, contudo sabe-se que este é difícil por se tratar de uma doença 
crônica, sistêmica, multifatorial. Os portadores de HAS devem combinar terapias medicamentosas 
com mudança no estilo de vida, incluindo principalmente a redução do consumo de sódio, 
carboidratos simples, redução de peso e a prática de atividade física. Porém a adesão ao 
tratamento é um grande desafio para os pacientes e profissionais de saúde, pois exige do portador 
da doença crônica a manutenção e realização contínua das condutas prescritas (TORRES et al, 
2007). Segundo Ribeiro et al, 2012, a falta de adesão ao tratamento do HAS parece não estar 
relacionada ao conhecimento do paciente sobre a patologia ou aquisição ou não de medicamentos, 
mas sim a necessidade de tratamento para toda a vida e as respostas emocionais do paciente, que 
muitas vezes tornam-se dependentes, o que dificulta seu autocuidado (TORRES et al, 2007). 
Contudo, Pontieri e Bachion, 2010, relatam que o paciente hipertenso encara as recomendações 
como impositivas e restritivas, carregadas de proibições (PINHEIRO et al, 2004), portanto promover 
a discussão do princípio autonomia na adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso 
dos portadores de HAS e conhecer os fatores que influenciam esta é fundamental para determinar a 
melhor  conduta a ser adotada pelo profissional de saúde e pelo paciente , no sentido de promover 
a autonomia e o autocuidado (PESSINI, 2011). Com o advento da bioética, as discussões acerca 
dos princípios da autonomia, exigem um novo olhar para a relação paciente, processo saúde e 
doença e profissional da saúde, se anteriormente o fracasso ou o sucesso se refletia somente nas 
decisões destes, hoje há o exercício de ações compartilhadas, que devem possibilitar as escolhas 
mais adequadas (SIQUEIRA, 2008). 
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Ter autonomia é ter possibilidade de escolher livremente, sem manipulação ou influências externas. 
De acordo com o artigo 1.634, inciso V, do Código Civil Brasileiro, compete aos pais, em relação 
aos filhos menores, “representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, 
após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento”. Mas será que esta 
limitação da capacidade pode ser excepcionada? Nos casos de procedimentos médicos que 
submetem pessoas incapazes a intervenções dolorosas e sem benefício à saúde, não teriam essa 
pessoas o direito de escolha? O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), em seus 
artigos 15 e 16, incisos II e III, defende que o menor tem direito de respeito à sua dignidade e de 
liberdade de opinião, expressão, crença e culto. Neste sentido seria razoável respeitar a opinião de 
um menor de idade com maturidade emocional sobre uma intervenção médica. Este trabalho 
propõe uma análise acerca da viabilidade ou não da emancipação terapêutica de pessoas 
incapazes nos seguintes casos: 1) aceitabilidade de transfusões de sangue nos casos de crianças 
ou adolescentes, cujos pais são adeptos da religião Testemunhas de Jeová; 2) doações de órgãos 
feitas por crianças ou adolescentes saudáveis a pessoas doentes, incluindo os casos de pessoas 
geradas propositalmente mediante seleção de embriões com o propósito de servirem como 
doadores de material genético; 3) crianças ou adolescentes portadores de doenças irreversíveis ou 
em estágio terminal submetidas a tratamentos médicos dolorosos e ineficazes, mas autorizados e 
pretendidos por seus pais. Este estudo se justifica em razão da ausência de normas jurídicas sobre 
um assunto deveras importante e objetiva analisar a dignidade humana para pessoas de todas as 
idades, pois as crianças e adolescentes são sujeitos de sua própria existência. 
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Introdução: O tema dos erros de medicação envolve vários aspectos - éticos, morais, jurídicos, 
sociais, profissionais, assistenciais, entre outros – merecendo, portanto, uma reflexão abrangente. A 
Bioética pode proporcionar esta reflexão, auxiliando no processo de tomada de decisão frente ao 
erro. Objetivo: Analisar a percepção de colaboradores de diferentes áreas de atuação sobre a 
notificação e o monitoramento dos erros de medicação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 
Método: Dado o interesse em captar a percepção dos colaboradores, optou-se por uma abordagem 
qualitativa através da técnica de Grupos Focais. A partir de quatorze grupos, onde se agrupou 
diferentes categorias de colaboradores (incluindo profissionais contratados, residentes e 
estudantes) busca-se identificar barreiras, facilitadores e incentivos na notificação dos erros de 
medicação na Instituição. Empregou-se um roteiro com quatro perguntas, abordando os tópicos: 
notificação, motivação para notificar, barreiras e incentivos. Os encontros foram gravados e 
transcritos na íntegra, sendo o conteúdo submetido à técnica da análise de conteúdo. Resultados: 
Através da análise foram definidas cinco grandes categorias: 1) Sistema de Notificação; 2) Fatores 
motivadores para notificar; 3) Fatores desmotivadores para notificar; 4) Barreiras do atual sistema 
de notificação; 5) Incentivos para potencializar a notificação, subdividida em a) Facilitadores de 
comunicação e b) Estímulos institucionais. A partir das categorias analisadas e utilizando-se o 
referencial da Bioética Complexa, podem ser discutidas questões de responsabilidade, veracidade, 
confidencialidade, olhar interdisciplinar sobre o erro e comunicação adequada de informações. 
Conclusões: Esta discussão, em suas múltiplas e complexas interfaces, deve incluir o conjunto dos 
profissionais que atuam nas diferentes etapas do sistema de medicação, considerando a 
diversidade de crenças e de valores. Dessa forma, pode ser realizado um processo de tomada de 
decisão adequado, possibilitando que ações sejam realizadas no sentido de corrigir, quando 
possível, situações envolvendo erros de medicação. 

Apoio Financeiro: CAPES, FIPE/HCPA 
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Adotando a concepção kantiana de que a liberdade é pressuposto da decisão autônoma, e a teoria 
foucaultiana de compreensão do poder ligado ao saber, ambos colocados na ordem do discurso, 
este trabalho destaca a pouca autonomia da mulher, em um contexto de ocorrência de violência 
obstétrica em cerca de 25% das parturientes no Brasil. Trata-se de um estudo de caso oriundo de 
uma pesquisa de doutoramento em Bioética. Em abril de 2014 foi noticiado o “Caso Adelir”, mulher 
tercigesta que, em trabalho de parto de feto em posição pélvica, foi conduzida coercitivamente ao 
hospital após decisão judicial, culminando em cirurgia cesárea contra a sua vontade. Independente 
de apreciação de culpa ou busca por especificidades técnicas acerca das circunstâncias 
obstétricas. Este estudo aplicou a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos como 
referencial teórico em bioética, onde princípios da Autonomia e responsabilidade individual, do 
Consentimento, do Respeito pela vulnerabilidade humana e integridade pessoal e da Vida privada e 
confidencialidade dialogam com a ética médica. Os resultados apontam a importância do 
reconhecimento da assimetria na relação médico paciente tendo em vista, inclusive, a 
vulnerabilidade da mulher como ponto agravante, bem como a judicialização da medicina. Evidencia 
a destituição do poder da mulher sobre o seu corpo, em uma conjuntura de vulnerabilidade feminina 
e de dominação masculina do evento parto, segundo a perspectiva de poder simbólico presente e 
(des)percebido, tendo em vista a teoria bourdiana. Conclui sinalizando a necessidade de aprofundar 
a compreensão dos dilemas bioéticos na coexistência de dois poderes, o judicial e o médico em um 
universo de tomadas de decisão alheias à vontade da mulher, e de efetivo receio médico de 
responsabilização civil. 

Apoio Financeiro:  
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As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) foram concebidas com a finalidade de oferecer 
atendimento contínuo e suporte avançado aos pacientes críticos, com uso de recursos de alta 
tecnologia. Os avanços tecnológicos proporcionam a medicina ótimos benefícios e conquistas, 
porém o uso desordenado dessas novidades terapêuticas em pacientes sem prognósticos de cura 
levou a discussão de temas sociais, institucionais, éticos e legais, pois são práticas que muitas 
vezes se tornam desumanas, não respeitando os limites da vida. Muitas vezes o paciente não 
apresenta melhora clínica devido a doença incurável ou crônica degenerativa, nas quais todas as 
práticas tecnológicas e o uso de tratamentos caros e ou invasivos se tornam desnecessários. 
Nestas circunstâncias o paciente é eleito a Cuidados Paliativos (CP). A Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) como função privativa do enfermeiro possibilita uma assistência 
estruturada, humanizada, individualizada e permite atender as necessidades biopsicofisiológicas do 
paciente. Neste trabalho objetivou-se identificar na literatura nacional estudos sobre a SAE ao 
Paciente Crítico Adulto em CP. Realizada a busca bibliográfica nas bases de dados LILACS, 
SciELO, biblioteca digital da USP e a busca manual nos livros do acervo da biblioteca Dr. Augusto 
Meirelles Reis, da janela cronológica 2004-2013 com o cruzamento entre os descritores: Cuidados 
Paliativos, Assistência de Enfermagem, Cuidados Críticos e Cuidados Intensivos. Não foram 
encontrados materiais bibliográficos sobre o tema. Assim, propôs-se, a partir da literatura científica, 
elaborar um protocolo de Assistência de Enfermagem com os problemas mais frequentes que o 
paciente em CP apresenta; os respectivos diagnósticos de enfermagem e as intervenções de 
enfermagem. Recomenda-se a realização de estudos e publicação sobre o tema. 

Apoio Financeiro: Fundo de Incentivo a Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(FIPE-HCPA) 
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O crescimento científico na Medicina trouxe um grande avanço na humanidade com o surgimento 
da reprodução humana medicamente assistida, trazendo esperanças às novas formações 
familiares, possibilitando a realização do desejo de constituir uma família por completo através da 
Maternidade de Substituição, uma das várias técnicas de Reprodução Medicamente Assistida. A 
Maternidade de substituição consiste em uma terceira pessoa que doará temporariamente seu 
útero. Como dispõe a resolução 2013/2013 do Conselho Federal de Medicina, a doadora deve 
pertencer à família de um dos parceiros até o quarto grau (mãe; irmã/avó; tia; prima) respeitando a 
idade limite de 50 (cinquenta) anos. Vale ressaltar que esta técnica não pode ter caráter lucrativo, 
tão pouco comercial. Esta técnica de reprodução, possibilita que casais homossexuais possam 
constituir uma família, tanto entre mulheres, quando por alguma impossibilidade estas não podem 
carregar o embrião, ou que não permita um desenvolvimento normal do zigoto ou também quando a 
gravidez manifestar algum risco para a mãe, quanto também entre homens, onde o único método a 
ser utilizado, é através da maternidade de substituição. O planejamento familiar constituído através 
da reprodução medicamente assistida, é uma tutela constitucional, assim prevê o artigo 226, § 7º, 
da Constituição Federal, protegendo esses núcleos familiares da desigualdade, do preconceito, da 
discriminação. Diante disto, observa-se a existência do direito fundamental da procriação, 
independente de qual maneira esta família é constituída. Os filhos fazem parte do projeto familiar e 
de vida da maioria dos homens e das mulheres. Contudo, normas devem ser elaboradas, assim 
legisladores e julgadores não utilizarão de normas esparsas para formarem suas convicções no 
julgamento que envolva casos de constituição familiar advinda da reprodução medicamente 
assistida. 

Apoio Financeiro:  
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O cenário acadêmico brasileiro no âmbito da diversidade de gênero é difuso e pouco conhecido. Como 
diz Aquino (2006) é necessário articular a questão da diversidade de gênero com outras nuances 
sociais, promovendo a busca de novas estéticas existenciais trazendo a questão de gênero à trivialidade 
(Dinis, 2008). A análise da cultura, atitudes e políticas vigentes deve ser realizada (Nelson e Rogers, 
2005), com o intuído de abrir as portas do meio acadêmico para os grupos minoritários, estimulando uma 
maior e mais diversa produção científica. O respeito à diversidade de gênero possibilita a livre circulação 
de ideias e de diferentes modos de se pensar, garantindo maior produção científica. Assim, objetivamos 
mapear os gêneros envolvidos na produção científica das áreas de Biológicas, Humanas e Exatas do 
Câmpus da UNESP de São José do Rio Preto, SP.  Aplicou-se um inquérito investigativo, 
eletronicamente, à comunidade interna do Câmpus, com convites amplamente divulgados. As questões 
incluíam o gênero sexual (resposta aberta), a produção científica e a diversidade de gênero na 
respectiva área de atuação. A produção científica individual foi avaliada de acordo com o número de 
publicações, onde: 1 a 3 = 2,5; 4 a 7= 5; 8 a 11 = 7,5; mais de 11 = 10; por fim, foi expressa em 
porcentagem, considerando a produção científica total como 100%. A produção científica foi dividida em 
dois grupos, no de alta diversidade de gênero e no de baixa.  No Câmpus há 1953 alunos de 
graduação, 991 alunos de pós-graduação, 277 docentes e 222 técnicos/administrativos, totalizando 3443 
pessoas. Após convite para participação voluntária, 66 pessoas concluíram a pesquisa, sendo 4,54% 
homossexual, 33,34% homem, 13,64% heterossexual e 48,48% mulher. Houve destaque na produção 
científica feminina (53,89%). Houve confusão entre gênero e orientação sexual por 18,18% dos 
participantes. Verificou-se que 60,75% da produção científica pertencem aambiente com alta diversidade 
de gênero. A produção científica no Câmpus da UNESP de São José do Rio Preto destaca-se em 
ambientes cuja diversidade de gênero é ampla. Houve maior adesão de mulheres à pesquisa, mostrando 
que as mulheres do Câmpus estão mais engajadas e participam ativamente das ações desenvolvidas. 
Assim, estima-se que a busca pela igualdade de gênero na ciência tem sido mais efetiva entre as 
mulheres. 

Referências Bibliográficas:  
AQUINO, E.M.L. Gênero e saúde: perfil e tendências da produção científica no Brasil. Rev Saúde Pública 
2006; 40(N Esp):121-32. 
DINIS, N.F. Educação, relações de gênero e diversidade sexual. Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 103, p. 
477-492, maio/ago. 2008. 
NELSON, D.J; ROGERS D.C. A national analysis of diversity in science and engineering faculties at 
research universities. Revisado em 20 de outubro, 2010. 
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A aplicação terapêutica dos benefícios decorrentes da interação humanos/animais tem atraído a 
atenção científica. A Terapia Assistida por Animais (TAA) padronizada pela organização americana 
Delta Society e operacionada por profissionais da área da saúde humana, animal. Objetivou-se 
caracterizar os benefícios resultantes desta interação e refletir sobre as questões éticas envolvidas 
nas aplicações da TAA no ambiente hospitalar. Realizou-se a caracterização teórica através de 
análise documental de textos científicos e de divulgação. As vantagens do convívio com animais 
refletem na minimização de tensão, disponibilidade de afeto, companhia, amizade incondicional, 
desencadeia sorrisos, contato físico, proteção e segurança. Constata-se que a interação oral, 
olfativa e tátil promove diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. Em Hospitais, a 
presença de animais tem diminuído o tempo de internação, melhoras significativas na dor e humor 
dos pacientes, bem como da equipe profissional. O Hospital Albert Einstein em São Paulo, inovou 
promovendo encontro entre pacientes e seus próprios cães. Além dos benefícios deve-se refletir 
alguns pontos como regulamentação da atividade, bem como o controle de infecção hospitalar, 
considerando ser um ambiente composto predominantemente por pacientes imunodeprimidos. Os 
animais utilizados nessa terapia devem ser respeitados, considerando seu grau bem-estar, para que 
possam trazer benefícios, sem serem prejudicados. Os treinamentos devem ser sem punições, sua 
saúde avaliada rotineiramente e seus direitos garantidos, tais como assistência veterinária, 
alimentação de qualidade, jornada de trabalho e aposentadoria já aplicada em cães-guia e cães-
policiais. Conclui-se que a cinoterapia constitui-se de intervenção dirigida envolvendo a inserção de 
animais qualificados para o ambiente terapêutico de pacientes humanos. A TAA é um modelo de 
cooperação interdisciplinar combinando diferentes disciplinas relacionadas com a saúde. Baseado 
em conceitos de preocupação com o bem-estar dos seres humanos e animais, fornece uma rota 
alternativa para a saúde humana promovendo maior conhecimento como na interação interespécies  
proporcionando mais qualidade de vida.  

Apoio Financeiro: PUC-PR-Universidade Pontifícia Católica do Paraná. 
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A lei penal portuguesa determina que a prova pericial tem lugar quando a apreciação de um 
determinado facto, no âmbito do esclarecimento de uma questão jurídica, envolve especiais 
conhecimentos. Se tais conhecimentos forem de natureza médica ou biológica determina-se a 
realização de perícia médico-legal. As disposições legais, constantes no Código Penal português e 
na lei que estabelece o regime jurídico das perícias médico-legais, determinam a obrigatoriedade de 
sujeição a exame, das pessoas envolvidas como agentes ou vítimas de um determinado crime. 
Logo, a vontade do examinando, de recusar ou consentir a realização da perícia, é de reduzida 
intensidade normativa. Não obstante, decorre do Código Deontológico da Ordem dos Médicos que o 
médico encarregado de funções de carácter judicial deve submeter-se aos preceitos deste código, 
ou seja, não é estabelecido um regime de exceção para a atividade médica pericial, acrescentando, 
ainda, este código que o perito médico deve abster-se (de proceder à perícia) sempre que o 
examinando recuse formalmente a deixar-se examinar. Assim, o exame médico pericial reveste-se 
de singulares características, decorrendo, não raras vezes, em cenário de conflito entre os 
interesses do examinando, do sistema judicial e da sociedade. Este conflito, por si só, não é 
ilegítimo. É, no entanto, exigível que o perito médico seja capaz de o resolver adequadamente. 
Nesta conformidade, os autores analisam os problemas ético-deontológicos da colheita compulsiva 
de amostras biológicas no âmbito da atividade médica pericial dando especial relevância aos 
princípios do respeito pela autonomia e integridade do examinando e aos direitos deste à 
autodeterminação informacional e não autoincriminação. É, ainda, abordada a utilidade do conceito 
jurídico da proporcionalidade na resolução dos conflitos e tomada de posição pelo perito médico. 
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Atenção, carinho e os cuidados da família são essenciais para o idoso em qualquer tipo de situação. 
Porém, muitas famílias encontram-se desestruturadas, refletindo nos altos índices de violência 
doméstica e abandono dos idosos.  Nesse sentido, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) veio para 
preencher uma lacuna no Direito brasileiro, pretendendo regular de forma clara, precisa e minuciosa 
os direitos dos idosos. Trata-se de uma conquista para a efetivação de tais direitos, uma vez que o 
Estatuto possui um caráter protetivo e forma a base para a reivindicação de atuação de todos 
(família, Estado, sociedade) para o amparo de idosos. A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto 
do Idoso reconhecem a vulnerabilidade dos idosos e visam a assegurar especial proteção a essa 
parcela da população. Também é de conhecimento público que muitos idosos são vítimas de 
abandono por seus familiares, não apenas material, mas também no aspecto afetivo. A Constituição 
Federal assegura o dever mútuo de assistência entre pais e filhos (art. 229) e o dever familiar de 
amparo aos idosos (art. 230). Não obstante, não há menção expressa quanto à afetividade, assim, 
o objetivo do presente trabalho é discutir os aspectos éticos e os efeitos jurídicos do abandono 
afetivo. Conclui-se que, no que diz respeito à afetividade, há reciprocidade entre pais e filhos, de 
forma que são mutuamente obrigados e beneficiados do dever de cuidado. Considerando que a 
afetividade é uma necessidade humana, todos têm o dever jurídico de atender a essa necessidade 
dentro do grupo familiar. A não prestação de condutas adequadas ao desenvolvimento e à 
manutenção da estrutura psíquica das pessoas no convívio familiar configura ato ilícito e merece 
reparação jurídica. A omissão de afeto do filho em relação ao pai idoso também é conhecida por 
abandono afetivo inverso.  
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Os Comitês de Ética Assistencial (CEA), também chamados de Comitês de Ética Clínica, são 
espaços de atuação multiprofissional com o objetivo de propiciar debate e reflexão sobre conflitos 
éticos, oriundos da prática e assistência médica, a partir do olhar interdisciplinar. O objetivo deste 
trabalho foi conhecer a percepção dos profissionais de uma unidade de atenção à saúde de uma 
cooperativa médica sobre a implantação de um CEA. Metodologia: a pesquisa foi de abordagem 
qualitativa, com realização de entrevistas com profissionais de saúde dessa unidade, guiadas por 
roteiro semiestruturado. Os dados foram coletados pelas autoras no período de agosto de 2013 a 
abril de 2014. Resultados: foram entrevistados 15 profissionais da área da saúde (nível superior e 
nível médio). Todos os entrevistados referiram enfrentar dilemas éticos no seu dia a dia. Os 
principais temas relacionados foram: (a) conflito dos profissionais com familiares de pacientes e 
com pacientes, (b) conflitos entre os profissionais de diferentes áreas da saúde; (c) conflitos 
relacionadas à organização dos serviços; e (d) conflitos sobre a condução de casos clínicos com 
condutas controversas. A maioria dos entrevistados nunca havia ouvido falar de um CEA, apenas 
três profissionais referiram conhecer esses comitês. Após a explicação das funções de um CEA, 
àqueles que não conheciam esses comitês, todos os entrevistados consideraram importante a 
implantação de um CEA na instituição. Considerações Finais: o CEA na instituição pode constituir 
espaço/fórum de discussão para situações de conflito ético e, a partir da perspectiva de diferentes 
olhares, pode propiciar o encaminhamento de condutas que contemplem diferentes visões para 
situações cotidianas. A diversidade de olhares presente no CEA pode contribuir para soluções em 
que sejam levados em conta valores não apenas dos profissionais médicos, mas das várias 
profissões da saúde e da comunidade em geral. 

Apoio Financeiro: 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANAIS  
VIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE BIOÉTICA 
II ENCONTRO LUSÓFONO DE BIOÉTICA  
III ENCONTRO DE BIOÉTICA DO PARANÁ 

 
COMUNICAÇÃO 

 

ORAL 

 

77 
 

57 
 
Apresentador: PAOLA AQUINO LAZARINI / e-mail: paolaaquinolazarini@gmail.com  
 

Título: ABORTO EM CASO DE FETOS ANENCÉFALOS: ATIVISMO 
JUDICIAL OU CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

Área Temática:  

NOVAS FRONTEIRAS DA 
BIOÉTICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
Autoras: WEIS, B. M.C; BRUM, A.; LAZARINI, P. A.; TERRA LEITE, S. G. Orientadora: BRAUNER, M. C. C. 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Mestrado em Direito de Justiça Social, Rio Grande, Rio Grande 
do Sul, Brasil. e-mail: paolaaquinolazarini@gmail.com 
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A atual pesquisa tem como temática central a permissão para aborto em caso de feto 
comprovadamente anencéfalo, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto foi realizada a 
análise da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54, assim como também 
pesquisas doutrinárias acerca desta decisão. O que se procura examinar é se esta decisão da Corte 
Superior brasileira representa caso de ativismo judicial ou se concebe a concretização de direitos 
fundamentais constitucionalmente previstos. Sendo assim, a importância desta análise está no fato 
de que este permissivo inaugurou uma nova modalidade de excludente de ilicitude para um fato 
tipicamente considerado dentro do direito penal, e a forma como esta modalidade foi introduzida no 
ordenamento jurídico brasileiro, qual seja através de uma decisão do Tribunal Superior que tem, por 
força do art. 102, caput, da Constituição Federal, a principal incumbência de guardar a Constituição. 
Ressalta-se que a ADPF nº 54, publicada no ano de 2012, reconheceu às gestantes, de feto 
comprovadamente anencéfalos, o direito a realizar aborto. Sendo considerado feto anencéfalo 
apenas aqueles que têm somente princípio de tubo neural constituído e cuja expectativa de 
sobrevida é mínima. A referida pesquisa é fruto de discussões desenvolvidas na disciplina de 
Direito, saúde e bioética no Mestrado em Direito e Justiça Social, e tem por objeto compreender 
esta decisão paradigmática como construção de um novo direito ou como consolidação de direitos 
constitucionalmente previstos, através de um órgão atípico que é o Poder Judiciário. 
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Introdução: Propõe-se repensar o consentimento de menores, em especial para métodos 
contraceptivos a partir do caso Gillick v. West Norfolk, Wisbech Area Health Autority and other 
Objetivos/justificativa: O consentimento na esfera médica tradicionalmente utiliza como parâmetro 
o regime das incapacidades do Código Civil, busca-se a releitura da questão à luz do caso Gillick 
Resultados: Em 1980, o Departamento de Saúde e Seguridade Social do Reino Unido autorizou: a) 
desde que julgasse necessário (“clinical judgment of a doctor”), a prescrição médica de 
contraceptivos para menores de 16 anos, em situações excepcionais, com o intuito de protegê-las 
dos efeitos prejudiciais de relações sexuais; b) seria aconselhável o consentimento dos pais, ou que 
tentasse persuadir a adolescente a envolver seus pais; c) o médico deveria respeitar o sigilo da 
paciente inclusive em relação aos pais. Victoria Gillick, mãe de cinco meninas menores de 16 anos, 
ajuizou ação para proibi-la, colocando em pauta a validade do consentimento dos menores. A 
questão foi julgada de modo definitivo pela House of Lords, a qual considerou que menores de 16 
anos possuem competência para decidir sobre cuidados em saúde, e poderiam, portanto, dar 
consentimento válido, a depender de sua maturidade a ser verificada pelo médico. Ao contrapor a 
proteção por meio da autoridade parental e o espaço de autodeterminação dos menores, o caso 
enseja a reflexão sobre a insuficiência da sistemática atual da competência para decisões de saúde 
dos menores as quais, usualmente pautadas pelo regime das incapacidades previsto no Código 
Civil, chocam-se com os componentes próprios da autonomia para orientação e prescrição de 
métodos contraceptivos, que exige (re)pensar maturidade, discernimento, competência, aptidão 
física, livre desenvolvimento da personalidade e tutela do menor. O tema torna-se ainda mais 
importante, haja vista o precoce início da vida sexual no país e os perigos do comportamento de 
risco. 
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A compreensão acerca da pessoa humana aponta o caminho de uma resposta para muitos 
problemas atuais da Bioética. Entretanto, o conceito de pessoa não é unânime e, por conseguinte, 
os problemas serão respondidos diferentemente.  
As reflexões lockeanas exerceram grande influência em autores como Singer, Engelhardt e Harris 
que compõem o grupo denominado Personista, pois dissociam ser humano e pessoa. Singer 
fundamenta seu conceito no critério da racionalidade e da auconsciência; Harris adota o critério da 
capacidade de valorar a própria existência e, Engelhardt enfatiza a capacidade de dar 
permissão.Tais posicionamentos conduzem a consequências éticas semelhantes: qualquer ser que 
não manifeste as características anteriormente expostas não é merecedor do status de pessoa e, 
portanto, em relação a ele, inexistem quaisquer obrigações morais. Nesse ambiente, torna-se 
também impossível sustentar qualquer concepção de Direitos Humanos.Em oposição, a vertente 
denominada Substancialista, defendida por Spaemann, Palazzani e Andorno, identifica o conteúdo 
do termo pessoa com a essência humana. Esses autores rechaçam a definição de pessoa a partir 
da autoconsciência, pois esta é dada pelo fato de termos, primeiramente, uma natureza propensa a 
essa capacidade racional. O ser humano tem uma natureza que pode manifestar-se em 
autoconsciência; é portador de uma unidade e continuidade e, por conseguinte, ainda que um ser 
humano deixe de possuir algumas das suas capacidades racionais, em determinado momento da 
vida, não deixará de ser pessoa, merecendo, pois, o mesmo respeito que é devido a todos os seres 
humanos, independentemente das condições fáticas em que se encontrem. O presente trabalho 
compartilha desses argumentos e propõe-se a reencontrar a unidade perdida entre ser humano e 
pessoa, entendendo ser tarefa conjunta do Direito e da Bioética impor limites e dirigir os fins das 
biotecnologias para que haja uma real promoção da pessoa humana. 

Apoio Financeiro:  
 

 
 



 

 

ANAIS  
VIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE BIOÉTICA 
II ENCONTRO LUSÓFONO DE BIOÉTICA  
III ENCONTRO DE BIOÉTICA DO PARANÁ 

 
COMUNICAÇÃO 

 

ORAL 

 

80 
 

60 
 
Apresentador: VALDIR GONZALEZ PAIXÃO JUNIOR / e-mail: valdirpaixao@ibb.unesp.br 
 

Título: UNITAS MULTIPLEX: CONTRIBUIÇÕES DA ANTROPOLOGIA 
DE MORIN PARA UMA EDUCAÇÃO BIOÉTICA EM TEMPOS DE 
DIVERSIDADE 

Área Temática:  

FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
PAIXÃO JR., V. G.; PEREIRA JR., A.; CARDIERI, E.; PUTTINI, R. F.  Instituto de Biociências de Botucatu, UNESP 
Univ Estadual Paulista, Câmpus Botucatu, Departamento de Educação. 

Palavras-chave: BIOÉTICA E DIVERSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BIOÉTICA. BIOÉTICA E 
EDUCAÇÃO 

Introdução: A educação bioética traz consigo a necessidade de uma sólida fundamentação 
antropológica que religue no humano sua natureza biológica, social e individual, que possibilite uma 
visão conjunta, menos fragmentada e mutilada do ser humano e que coloque em constantes inter-
retro-ações indivíduo/sociedade/cultura. Tal perspectiva é imprescindível para uma responsável 
reflexão sobre “o que é e o que não é moralmente aceitável em relação ao que significa ser 
humano” (Pessini; Barchifontaine, 2012, p. 93), em particular, diante dos acelerados avanços no 
campo “biotecnocientífico”. A antropologia moriniana, ao propor a religação entre a unidade e a 
diversidade humana, entre as autonomias individuais, as participações comunitárias e o sentimento 
de pertença à espécie humana pode contribuir, em particular no campo bioético, para uma visão 
mais integradora, menos disjuntiva do ser humano, do “homo complexus”, ao propor uma 
“antropoética” ou ética do ser humano, para o estabelecimento da qual, a educação tem um papel 
fundamental. Faz-se necessário, portanto, que a educação bioética parta de uma visão aprofundada 
sobre “quem é o homem”, sua constituição, natureza, origem, fim, em busca do sentido profundo e 
complexo do homem.  Objetivos: Apresentar alguns conceitos do pensamento antropológico de 
Edgar Morin e como estes contribuem para a fundamentação de uma educação bioética em tempos 
de diversidade. Métodos: Pesquisa bibliográfica, apresentação e análise dos conceitos 
antropológicos presentes nos textos de Edgar Morin. Conclusões: Ao propor a unidualidade 
bioantropológica do ser humano, bem como a unidade e diversidade humana, presentes na idéia da 
“unitas multiplex”, Edgar Morin aponta para a unidade do múltiplo, concomitantemente à 
multiplicidade do uno, referenciais imprescindíveis à fundamentação de uma educação bioética em 
tempos de diversidade. 
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A Constituição Federal, ao passo que garante a liberdade religiosa, afirma que o direito à saúde é 
direito de todos e dever do Estado. Em relação ao aborto legal, essas duas garantias constitucionais 
tem se relacionado de maneira conflituosa. A questão se torna especialmente delicada ao se tratar 
de profissionais de saúde que trabalham na rede pública, sabendo-se que o Estado brasileiro é 
laico. Tem-se como objetivo identificar e analisar os conflitos entre liberdade religiosa e prestação 
do serviço de aborto legal na rede pública de saúde, em duas vertentes: a) os limites ao exercício 
da objeção de consciência; b) a concepção de políticas públicas, a partir da publicação e revogação 
da Portaria nº 415/2014 do Ministério da Saúde (MS). O tema se justifica por ser atual e de grande 
relevância, pois versa sobre o acesso à saúde sexual e reprodutiva e por ser o aborto uma das 
principais causas de morte de mulheres no Brasil. Adotou-se a metodologia dialética e as técnicas 
de pesquisa bibliográfica e documental. O resultado é um estudo sistematizado dos principais 
conflitos em torno da realização do aborto legal, diante da diversidade de crenças no Brasil. Como 
conclusões parciais, tem-se que a mesma normativa que garante o exercício da objeção de 
consciência excetua determinadas situações: ausência de outro médico, casos de urgência ou 
emergência ou quando a recusa possa trazer danos à saúde da paciente. Sugere-se a identificação 
das convicções do profissional de saúde antes de sua locação nos quadros da administração 
pública. Quanto à segunda vertente, entende-se que a normativa sobre o oferecimento do aborto 
legal no Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser esclarecida e objeto de debates transparentes, 
plurais e democráticos. O ocorrido demonstrou despreparo por parte do MS e possível ingerência 
indevida de membros da bancada evangélica do Congresso Nacional. 
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Um dos principais empecilhos para o acesso das mulheres ao serviço de aborto legal no Brasil é 
hoje a falta de profissionais de saúde que se dispõem a realizar o procedimento. Quando um 
médico alocado no serviço público de saúde se recusa a realizar um aborto legal ou um enfermeiro 
se recusa a prestar os cuidados de enfermagem, obstruindo de forma definitiva o direito dessa 
mulher à saúde, a consciência desse profissional vai de encontro a seus deveres públicos. 
Associado a isso, a objeção de consciência é ainda frequentemente mal compreendida ou mal 
utilizada, incobrindo discriminação ou o medo de complicações jurídicas pela realização do aborto 
previsto em lei. Estudos apontam possíveis justificativas para sua utilização, a exemplo da influência 
das crenças religiosas destes profissionais que na maioria das vezes não conseguem desvencilhar 
a prática profissional de suas concepções e valores pessoais. Objetivo: Identificar os elementos 
motivadores para a prática de objeção de consciência para o aborto legal por parte de médicos(as) 
e enfermeiros(as) em uma maternidade pública. Métodos: Estudo de corte transversal, baseado na 
coleta de dados através de um questionário semi-estruturado contemplando dados pessoais e 
questões de opinião que será aplicado aos profissionais em serviço. Discussão: Fundamenta-se na 
identificação de elementos motivadores para prática de objeção de consciência e sua legitimidade 
frente aos casos de aborto legal, desvelando o nível de informação dos profissionais acerca do que 
traz a Legislação e o Código de Ética. Considerações Parciais: Considerando o aborto como uma 
questão de saúde pública e entendendo que o direito à saúde e à atenção sanitária precisa ser 
garantido, faz-se necessário o amplo diálogo sobre a objeção de consciência praticada por estes 
profissionais seja por razões legais, éticas, morais e religiosas. Este trabalho apresenta uma 
pesquisa em andamento com previsão de conclusão em agosto de 2014. 
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O conceito de “morte” na cultura ocidental possui uma conotação negativa, e na área da saúde 
frequentemente representa o que não se pode aceitar, é um tema repleto de crenças e esoterismos. 
Devido a isto, e a realidade referente à finitude dos Seres Humanos surgiu o “I Curso de 
Tanatologia – Estudos sobre o Luto, a Morte e o Morrer”. O objetivo do Curso foi permitir que os 
estudantes e profissionais da saúde, tivessem contato consigo, com conceitos de vida e morte, e 
pudessem refletir sobre o caminho natural da existência humana, conseguindo aceitar a própria 
finitude, assim como do próximo, não como um fracasso, mas como uma etapa da vida.  Diante de 
tema tão abrangente, e delicado, não se conseguiria atingir os objetivos apenas com o “inteligível”. 
Foi preciso buscar no abstrato, na semiótica, o que sabemos e não vimos. O curso desenvolveu-se 
em 2013, encontros mensais, por8 meses. Através da dinâmica de roda, com intervenções culturais, 
e uma formulação sem muitos protocolos, desenvolve-se o trabalho. Foram discutidos temas como 
religião e morte num encontro de paz com 7 religiosos (Budista, Evangélico, Judaísmo, Taoísmo, 
Islamismo, Espiritismo e Ateísmo), aborto, autoconhecimento, suicídio, transplante, orto/eutanásia, 
Experiência de Quase Morte, entre outros. Em todos esses encontros a base de discussão era a 
partir da cultura e diversidade: gestante bailarina, Rapp, capoeira, roda de samba, tango, filmes. 
Além dos confrontos de visões como feministas com promotor refletindo sobre aborto, médico e 
padre observando os aspectos dos suicidas, conversa entre transplantados e seus médicos, entre 
outros. Ao final os participantes aparentavam terem apreendido muito com o curso, a serem 
principalmente mais tolerantes com o outro, conseguindo lidar com a morte respeitando o paciente e 
seus familiares. Equilibrando a compaixão com o profissionalismo. 
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Esta pesquisa objetiva verificar se a tolerância pode ser considerada um princípio da Bioética. 
Utilizaram-se o método indutivo e as técnicas de referente, pesquisa bibliográfica e fichamento. Na 
doutrina clássica da Igreja, a tolerância consiste em suportar o erro das outras pessoas. Na esfera 
política e filosófica, a tolerância evolui passa a ser considerada uma normal moral, ou seja, não 
impor uma concepção àquele que pensa diferentemente, não constranger o dissidente a pensar 
como a maioria. Bobbio1 aponta outra razão para defender o princípio da tolerância: o respeito pela 
consciência alheia, porque "em cada homem há algo de inalcançável e inviolável, aquilo que se 
chama o sacrário da consciência". Neste sentido, a tolerância respeita os valores alheios e não se 
confunde com indiferença nem com relativismo. A indiferença significa desinteresse. O relativismo é 
estar aberto a qualquer ponto de vista, ao passo que a tolerância consiste em ter suas próprias 
ideias, mas reconhecer que as pessoas têm o direito de terem ideias e crenças diferentes. Em 
relação à diversidade de ideias, o princípio da tolerância, ao permitir a expressão de diferentes 
pontos de vista, favorece que as pessoas conheçam as ideias das outras e, a partir desse 
conhecimento recíproco, ultrapassam suas ideias relativas e conhecem uma verdade mais 
abrangente. Contudo a tolerância não é absoluta, possui um limite fundamentado em três critérios 
sem os quais não há tolerância: deve haver sempre um motivo para a intolerância, que não pode 
ser gratuita; não se podem tolerar comportamentos que causem danos; somente se a tolerância é 
recíproca, é eficaz. Assim a tolerância, enquanto um princípio bioético, possibilita a convivência 
harmônica e respeitadora da diversidade de valores que influenciam nas decisões relacionadas às 
questões bioéticas. 
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Título: BANCOS DE PERFIS GENÉTICOS PARA FINS DE 
PERSECUÇÃO CRIMINAL: IMPLICAÇÕES ÉTICAS E JURÍDICAS À 
PRIVACIDADE, INTIMIDADE E ESTIGMATIZAÇÃO GENÉTICAS 
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Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
CUNHA, A. S.; SCHIOCCHET, T; APPEL, J. S. Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. anitadacunha@hotmail.com 
Palavras-chave: BANCOS DE PERFIS GENÉTICOS; CONSENTIMENTO; AVANÇOS DA 
CIÊNCIA GENÉTICA. 
Com o desenvolvimento da genética e a possibilidade de processar o DNA criando o perfil genético, 
o uso forense da bioinformação aumentou drasticamente. Os bancos de perfis genéticos já não são 
exclusividade dos países mais desenvolvidos, tanto que em 2012 ele foi regulamentado no Brasil 
pela lei nº 12.654/12, que estabelece os casos em que a coleta será obrigatória. Ocorre que apesar 
de os avanços da área biomédica e da genética humana serem portadores de esperanças, também 
trazem grande preocupação diante dos riscos do seu uso inadequado. Diante disso, o objetivo geral 
é analisar os possíveis riscos/benefícios, bem como os limites/possibilidades ético-jurídicos à 
construção de banco de perfis genéticos para fins de persecução criminal. O objetivo específico é 
analisar, a partir de aspectos técnico-científicos, as repercussões jurídicas individuais, familiares e 
sociais da utilização de informações genéticas humanas na persecução criminal, especialmente em 
termos de intimidade e discriminação genéticas. A metodologia é pesquisa bibliográfica e 
documental, pelo método de abordagem dialético. Conclui-se que a necessidade de consentimento 
livre e esclarecido é excepcionada na coleta de material para inserção nos Bancos de Perfis 
Genéticos, porque acredita-se que o perfil genético não traz qualquer informação pessoal, sendo 
somente capaz de identificação, por estarem na região não-codificante do DNA. Essa afirmação, 
contudo, é baseada no estado atual do conhecimento científico e não considera a possibilidade de 
uso inadequado das amostras genéticas. Além disso, a possibilidade de identificar uma pessoa que 
não está no banco a partir de matches parciais com seus parentes genéticos demonstra que este 
tipo de informação pode ter implicações familiares e coletivas. Conclui-se que toda a amostra ou 
informação genética humana pode ser utilizada de forma inadequada, afetando a 
privacidade/intimidade, inclusive para estigmatização ou discriminação de natureza genética, 
devendo, portanto, ser tratada cuidadosamente, principalmente quando da regulamentação do seu 
uso. 
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Palavras-chave: BIOÉTICA AMBIENTAL; ECOLOGIA DE ESTRADAS, ATROPELAMENTOS. 
A Bioética Ambiental visa promover diálogo entre os sujeitos/atores envolvidos nos novos 
problemas globais enfrentados pela sociedade moderna, como é o caso das rodovias, que 
representam uma questão ética contemporânea e polêmica. Embora econômica e socialmente 
relevante, geram impactos sobre o ambiente, levando questionar os problemas, argumentos e 
modelos de gestão, Objetivou-se identificar os principais efeitos das rodovias sobre a fauna silvestre 
através da análise documental. Foram analisados 40 textos científicos, sendo 70% pesquisas 
brasileiras que registram a morte de 8.829 animais silvestres de 1988 e 2013. O Rio Grande do 
Sul(6) apresentou maior número de trabalhos, seguido por São Paulo(4) e Minas Gerais(3). As Aves 
foram as mais afetadas, seguida por Mamíferos, Répteis e Anfíbios. Cercas de contenção e 
direcionamento para passagens de fauna não são amplamente indicadas devido muitos indivíduos 
ficarem presos nas telas ao tentarem transpô-las e acabarem morrendo. O principal motivo 
mencionado para a ocorrência de atropelamentos é o consumo de grãos caídos dos caminhões 
estes além de atraírem predadores, uma vez atropelados atraem carnívoros e carniceiros que 
também se tornam vítimas, gerando ciclo de atropelamentos. As passagens superiores e 
subterrâneas são as medidas mitigadoras mais usadas, juntamente com sinalização luminosa e 
redutores de velocidade. No Brasil os estudos sobre os impactos das rodovias são escassos, 
refletindo muitas vezes a restrição à informação por parte das concessionárias. A questão ética 
envolvida na gestão de estradas enquadra-se perfeitamente nas demandas da bioética ambiental, 
tendo em vista a multiplicidade e complexidade de problemas decorrentes da pluralidade de 
sujeitos/atores, que tornam-se vulneráveis diante dos paradigmas de desenvolvimento econômico, 
sendo esta questão de interesse mundial, o que justifica a necessidade e a distribuição de recursos 
no planejamento e gestão das rodovias, demandando que comissões multidisciplinares mediadas 
pelos princípios da bioética cheguem a novas soluções que promovam o desenvolvimento 
sustentável. 
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Introdução: Os avanços na biotecnologia trazem novos e constantes desafios, tanto para a 
compreensão de suas descobertas quanto ao entendimento dos novos paradigmas éticos que se 
desvelam quando da sua aplicabilidade. A bioética tem um interesse e a obrigação em acompanhar 
os novos campos da ciência e de suas pesquisas, principalmente em áreas que possam afetar o ser 
humano, a natureza, e os impactos decorrentes desta ação.  Objetivos: Esta pesquisa tem como 
objetivo detalhar o conceito de DNA Recombinante e biologia sintética, as principais utilizações que 
estão se prognosticando, os riscos potenciais de seu desenvolvimento finalizando com uma 
avaliação crítica deste novo ramo da ciência e tecnologia a partir do pensamento de Hans Jonas. 
Método: Pesquisa bibliográfica em artigos livros relacionados as técnicas da e Biologia Sintética. 
Pesquisa de pareceres formais de comitês de bioética ligados a organismos de pesquisas ou 
governamentais.Revisão bibliográfica de Hans Jonas para a avaliação dos riscos da pesquisa e 
produtos ligados a biologia sintética. Dialogo com outros autores que trabalhem as questões 
referente os riscos inerentes ao desenvolvimento tecnológico e a biotecnologia, tanto no âmbito 
filosófico quanto técnico. Resultados: Como resultado, se pretende obter uma ampla compreensão 
através do pensamento de Hans Jonas sobre as implicações bioéticas da biologia sintética. 

Apoio Financeiro:  

 
 

 

 
 



 

 

ANAIS  
VIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE BIOÉTICA 
II ENCONTRO LUSÓFONO DE BIOÉTICA  
III ENCONTRO DE BIOÉTICA DO PARANÁ 

 
PÔSTERES 

 

89 
  

03 
 
Apresentador: NEILIA BARROS FERREIRA DE ALMEIDA / e-mail: neilia.barros@gmail.com 
 

Título: BVS BIOÉTICA E DIPLOMACIA EM SAÚDE: FONTE DE 
INFORMAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA A TEMÁTICA 

Área Temática:  

NOVAS FRONTEIRAS DA 
BIOÉTICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
ALMEIDA, N.B.F.; SANTANA, J.P. Núcleo de estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde (Nethis). 
neilia.barros@gmail.com 
Palavras-chave: INTERDISCIPLINARIDADE. DIPLOMACIA EM SAÚDE. BVS BIOÉTICA E 
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Considerando a interdisciplinaridade da Bioética apontada por Roy (1995), Reich (1995) e Potter 
(1998), pretende-se abordar o campo interdisciplinar da Bioética e Diplomacia em Saúde 
destacando a importância desta BVS temática como a principal fonte especializada de informação 
na área. Baseando-se na pesquisa exploratório realizada por Santana (2012) nas bases de dados 
BVS/BIREME e PubMed com o objetivo de identificar e mapear a literatura sobre Bioética e 
Diplomacia em Saúde, identificou-se no universo de milhões de documentos que contemplam estas 
bases de dados apenas 254 artigos por meio dos termos de busca “bioética and saúde pública and 
relações internacionais” (e as variações: saúde internacional, saúde global, cooperação 
internacional).  Ante a dificuldade de identificar documentos que tratem desta temática o Nethis 
criou a BVS Bioética e Diplomacia em Saúde com o objetivo de disponibilizar informação que 
atende aos requisitos de qualidade e de confiabilidade; compartilhar o conhecimento científico e 
ampliar o debate sobre os temas relacionados à Bioética, Relações Internacionais e Saúde Pública. 
A bibliografia gerada a partir do estudo de Santana (2012) serviu de base bibliográfica para a BVS 
BDS; atualmente a biblioteca disponibiliza em seu sítio web 476 itens para a consulta e mais 188 
documentos em processo de inserção na base de dados. Esta biblioteca diferencia-se das demais, 
pois oferece no momento da busca as interseções entre as disciplinas Bioética e Relações 
Internacionais e Saúde Pública. Desta forma, o leitor interessado na confluência destas áreas não 
perde tempo elaborando estratégias de busca que muitas vezes são imprecisas, mas encontra 
informação de forma precisa e rápida.  Esta BVS é um importante instrumento interdisciplinar para 
atividades acadêmicas e também para a cooperação internacional como via de superação das 
desigualdades e injustiças observadas no cenário internacional, relacionadas aos padrões de saúde 
e condições de vida das populações nos diferentes países. 
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Os currículos escolares do Ensino Médio são organizados conforme as orientações descritas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs/98). Estes devem ser organizados conforme Temas 
Estruturadores subdivididos em subtemas, por exemplo, o tema estruturador cinco com o titulo 
Transmissão da Vida, Ética e Manipulação Gênica; compreende as subtemáticas: os fundamentos 
da hereditariedade; a genética humana e saúde; as aplicações da engenharia genética; os 
benefícios e os perigos da manipulação genética; um debate ético. O presente trabalho 
desenvolvido junto a dez professores de Biologia de cinco escolas públicas, investigando como 
estes como tem desenvolvido temas e subtemas contemporâneos nas aulas de Biologia, 
relacionados aos aspectos citados no tema estruturador cinco, como por exemplo Transmissão da 
Vida, Reprodução Humana Assistida e  Células Tronco.  Os dados revelaram que embora estes 
temas já façam parte do Ensino de Biologia desde a ultima lei do ensino(LDB/96 e as DCNs/98) 
estes não se configuram como temáticas nas aulas.  Os professores deixaram claro que é muito 
difícil tratar de assuntos que envolvem além dos aspectos biológicos mas também  aspectos sociais 
de diversas naturezas (religiosos, éticos, morais, econômicos). No contexto escolar, na perspectiva 
de trabalhar e estabelecer relações entre os conteúdos, os temas contemporâneos podem trazer 
aos estudantes a oportunidade de discutir outras questões relacionadas ao seu cotidiano. A 
necessidade de conhecer as informações mais recentes produzidas na Ciência inclui também a 
discussão dos processos biológicos e tecnológicos envolvidos na sua produção, assim, como 
aspectos da Bioética,visto que muitas das novas tecnologias irão envolver pesquisas com material 
vivo. O ensino de Biologia não pode ter como meta apenas a transferência de informações, mas 
necessita de professores que vejam o estudante como parte integrante do processo ensino-
aprendizagem, é necessário desenvolver um ensino voltado ao estudante, auxiliando-o na 
construção do seu próprio conhecimento.  
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Útero de substituição, doação temporária do útero ou gestação de substituição são termos usados 
para designar uma prática popularmente conhecida como barriga de aluguel. Essa técnica consiste 
na geração de uma criança utilizando o útero de uma terceira mulher, a qual tem por função 
carregar o bebê por nove meses, ao fim dos quais a criança é entregue aos pais que contrataram o 
serviço. Há então, diversas ramificações dessa técnica, Diz-se Gestação Comercial quando a 
gestante é contratada para fazer o serviço, e desse modo toda a transação é tratada como qualquer 
outra transação comercial, e Gestação Altruística, quando a gestante não tem lucro algum com todo 
o processo. Para casais que apresentam patologias que os impedem de gerar uma criança por si 
próprios, esse tipo de prática poderia ser uma saída aos problemas. Verificando a licitude do uso de 
barriga de aluguel a partir da comparação de diversos ordenamentos jurídicos por meio de 
investigação bibliográfica, esse trabalho encontrou: 

 Argentina: permitida, desde que altruísta e uma prova do nascimento seja apresentada; 
 Brasil: permitida, desde que o casal tenha problemas médicos, e a mãe gestacional seja 

parente direta (máximo segundo grau); 
 Canadá: permitida, desde que altruísta; 
 México: não há legislação, sendo os dois tipos da prática muito comuns; 
 Uruguai: permitida, desde que feita por casais heterossexuais com problemas de saúde, e a 

mãe gestacional seja uma parente direta (mãe, irmã ou cunhada); 
 Espanha: não há legislação, mas é permitido o registro de crianças nascidas por meio 

dessas técnicas em países onde ela seja legalizada; 
 França: não permitido, com sanções penais aplicáveis; 

Portugal: não permitido, mas há trâmites para legalização em casos excepcionais (doenças). 
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INTRODUÇÃO. O Brasil apresenta como obstáculos à universalização da saúde as grandes 
distâncias e a dificuldade de acesso de regiões do interior do país aos centros mais desenvolvidos. 
Telessaúde corresponde ao uso das tecnologias de informação e comunicação para transferir 
dados e serviços clínicos, administrativos e educacionais em saúde, favorecendo a assistência em 
regiões remotas onde o acesso a serviços de saúde é precário. A telessaúde é uma ótima 
alternativa para diminuir estes óbices, mas é necessário cuidado com as questões éticas e bioéticas 
dessa tecnologia na prestação de serviços de saúde, sendo que no presente estudo focaliza-se a 
atuação da Fonoaudiologia. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH) 
trata das implicações éticas envolvidas nos avanços da ciência e da tecnologia, respeitando a 
dignidade da pessoa humana e do meio ambiente. OBJETIVO. O objetivo deste estudo foi analisar 
a legislação de telessaúde em Fonoaudiologia à luz dos princípios e diretrizes estabelecidos na 
DUBDH. METODOLOGIA. Trata-se de estudo documental, cuja metodologia constou da 
comparação entre o que preconiza a Resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) 
427/2013  que dispõe sobre telessaúde em Fonoaudiologia , e os princípios e diretrizes previstos 
na DUBDH. A análise considerou ainda a literatura científica sobre o tema. RESULTADOS. Os 
resultados mostraram que a maioria dos princípios da DUBDH apresenta-se contemplada na 
Resolução 427/2013. Constatou-se, no entanto, a necessidade de revisão dessa regulamentação 
no que se refere ao respeito pela diversidade cultural e pelo pluralismo. CONCLUSÃO. Conclui-se 
que é fundamental a ampla divulgação da referida resolução aos profissionais fonoaudiólogos, de 
modo a fornecer subsídios para uma prática fonoaudiológica de qualidade e acessível a todos os 
brasileiros, independentemente do local onde estejam. 
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SAÚDE. 
Ao longo do século XX o desenvolvimento científico-tecnológico e a revolução dos costumes 
geraram impactos sociais, bem como a necessidade de reflexão a respeito de novos dilemas ético-
morais apresentados. No campo médico, a relação com os pacientes passou, de tal modo, a 
enfrentar desafios em seu exercício, requerendo reflexões interdisciplinares e tentativas de 
justificações teóricas para as tomadas de decisões práticas. Neste sentido, utilizando o método 
hipotético dedutivo, essa pesquisa tem por objetivo discutir, segundo reflexões em bioética e direito 
médico, uma justificativa capaz de fundamentar um dilema, qual seja a quebra do dever de sigilo 
médico para a hipótese “motivo justo”, de difícil aplicabilidade. Traz como referencial teórico a 
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos e a perspectiva kantiana sobre a dignidade 
humana. Discute pontos de vista utilitaristas e contratuais, discorrendo acerca do que vem a ser 
uma conduta médica moralmente justa conforme normativas nacionais e internacionais acerca da 
relação médico-paciente. Como fundamentos, também aborda a Constituição da República 
Federativa do Brasil, o Código Penal Brasileiro e o Código de Ética Médica, considerando que 
esses diplomas tratam tanto da proteção da intimidade e privacidade dos cidadãos, quanto da 
terminologia “motivo justo” e as circunstâncias em que se faz necessária a quebra do sigilo médico. 
Os resultados tendem a demonstrar a importância de um entendimento preciso do que é “justo” 
considerando direitos fundamentais, entretanto, enfrentam dificuldades apresentadas por conflitos 
de interesses nos âmbitos individual e coletivo. 
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Apresentador: FLÁVIA LUDIMILA KAVALEC BAITELLO / e-mail: flakavalec@yahoo.com 
 

Título: O DIREITO À MORTE DIGNA E O TESTAMENTO VITAL NO 
BRASIL 

Área Temática:  

NOVAS FRONTEIRAS DA 
BIOÉTICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
BAITELLO, F.L.K. e COLUCCI, M.G. Centro Universitário Curitiba. flakavalec@yahoo.com 

Palavras-chave: TESTAMENTO VITAL; TERMINALIDADE DA VIDA; DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. 
Nos dias atuais, diante dos avanços técnico-científicos aplicados na saúde, surgem novas formas 
de prolongar a vida, ainda que com qualidade questionável. O tema deste estudo refere-se aos 
aspectos médicos e jurídicos envolvidos no final da vida, com enfoque no reconhecimento da 
vontade do paciente que se encontra sem capacidade de comunicação ou de expressão livre e 
independente. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, legal e jurisprudencial em que são 
analisados os conceitos de morte digna, autonomia e dignidade da pessoa humana, além de 
abordar os fundamentos ético-jurídicos do testamento vital. Este instituto, também conhecido como 
declaração prévia da vontade do paciente, é um documento que deve estar ao alcance de todos, no 
qual qualquer pessoa possa indicar seu desejo a respeito da aplicação de um tratamento em caso 
de enfermidade terminal, sendo, portanto, somente eficaz quando o paciente não mais puder 
exprimir sua vontade. Em agosto de 2012, o Conselho Federal de Medicina ao publicar a Resolução 
no. 1.995 que trata do respeito às diretivas antecipadas de vontade de pacientes, marcou um 
importante progresso na busca pela morte digna, podendo ser vista como o equilíbrio entre a 
antecipação da morte e o prolongamento do processo de morrer. As diretivas antecipadas de 
vontade funcionam como um importante vetor de afirmação dos direitos individuais, 
designadamente dos doentes terminais, reforçando o sentimento de autodeterminação e de 
independência, face a intervenções médicas não desejadas. Diante do exposto, à luz do direito à 
vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, encontra-se a viabilidade do testamento vital 
em nosso País, uma vez que todo e qualquer indivíduo tem o direito de morrer com dignidade e de 
resistir a tratamentos obrigatórios, merecendo maior divulgação do importante instituto para atingir 
os verdadeiros interessados. 

Apoio Financeiro: FUNADESP - Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior 
Particular 
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Apresentador: RODRIGO HERNAN GARCIA ALARCON / E-mail: rgarcia@usbctg.edu.co; 
rodgar1108@yahoo.com 
 

Título: SALUD EN COLOMBIA: EN ESTADO DE COMA  

Área Temática:  
ÉTICA DE LA 
INVESTIGACIÓN Y LA 
DIVERSIDAD O NUEVAS 
FRONTERAS DE LA 
BIOÉTICA Y DIVERSIDAD.  

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
García Alarcón, Rodrigo H. Universidad de San Buenaventura Cartagena (Colombia). rgarcia@usbctg.edu.co; 

rodgar1108@yahoo.com 

Palavras-chave: SISTEMA DE SALUD, CALIDAD, CAMBIO 

Salud en Colombia, en estado de coma, es un artículo que expone la crisis que atraviesa el 
funcionamiento del sistema de salud colombiano, es una lectura no solo académica, sino vivencial 
de un problema que cada día se agudiza más y al que no se le presta atención merecida, ya que las 
reformas y los cambios se quedan en el tintero y no se hacen realidad. El escrito se inicia haciendo 
la vinculación de la problemática en salud a la bioética, pues esta disciplina no puede reducirse al 
principalismo o deontología médica. Se hace mención de la Bioética social, con una visión holística. 
Además al momento de afrontar los problemas bioéticos se deben tener en cuenta los contextos, las 
culturas y en particular, la colombiana. Específicamente me refiero a la bioética latinoamericana, 
donde principios como solidaridad, justicia y equidad son los que priman ante realidades como el no 
acceso a los recursos básicos en salud, desigualdad en la atención, dos casos por citar que 
muestran violación a los derechos humanos y estos últimos que considero son fundamentales en la 
bioética de nuestra región. El problema hoy no es la cobertura, sino la mala calidad y la forma de 
inanciación del sistema, a ello se suma la ineficiencia, la desigualdad, los altos costos de los 
medicamentos, la politiquería, el modelo inequitativo y corrupto del sistema. Por último se dan unos 
aporten o recomendaciones para enfrentar y superar el estado actual de la salud en nuestro país. 

Apoio Financeiro: Universidad de San Buenaventura 
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Apresentador: RAFAELLA FIGUERÊDO / E-mail: rafaellafigueredo@yahoo.com.br 
 

Título: BIOÉTICA, ARTE E SOCIEDADE:  UMA EXPERIÊNCIA LUSO-
BRASILEIRA NO ÂMBITO DO DOUTORAMENTO EM BIOÉTICA DA 
UCP 

Área Temática:  

NOVAS FRONTEIRAS DA 
BIOÉTICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
FIGUERÊDO, RBS, TAVARES, D, JÁCOMO, A, PhD. Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa, 
Porto, Portugal. Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, Bahia, Brasil. 
rafaellafigueredo@yahoo.com.br 

Palavras-chave: BIOÉTICA; ARTE; REFLEXÃO 

Introdução: Com as constatações de que se vive numa realidade marcada por posições 
individualistas e desintegradas de algumas realidades sociais, com potencial desumanização e 
minoração dos valores morais, torna-se patente que a sociedade contemporânea necessita de abrir 
um espaço de diálogo tendo como pedra basilar a Bioética e seus princípios. De facto, esta oferece 
instrumentos que permitem fundamentar esses questionamentos, repensando a vida na sua 
complexidade e abstração. Assim, em alguns contextos, torna-se eficaz abordá-la de modo não 
convencional, como será o caso da Arte, em que sua linguagem é o veículo ideal para gerar o caos 
em cada pessoa, impulsionado o regresso ao equilíbrio. O objetivo deste trabalho foi transferir a 
abordagem de temas bioéticos para um público-alvo mais amplo e não especializado, potenciando a 
compreensão sobre essa disciplina, enfatizando o seu papel social. Metodologia: Neste sentido, foi 
realizado o evento "Bioética, Arte e Sociedade", um conjunto de quatro encontros, organizados por 
alunos da 3ª edição do Doutoramento em Bioética do Instituto de Bioética da Universidade Católica 
do Porto, num contexto não institucional de ensino superior, tendo sempre como ponto de partida 
uma forma de Arte. Para incentivar a participação da comunidade, os eventos foram gratuitos. 
Resultados: Em cada encontro ocorreu apresentação artística, filme, fotografia, narrativa e 
performance, com posterior debate da temática em análise por profissionais de diferentes áreas do 
saber, nomeadamente da Sociologia, do Direito, da Medicina/Ciências da Saúde, da Psicologia, 
entre outros. O número de participantes foi aumentando de evento para evento, mas realça-se outro 
pormenor a crescente participação do público. Conclusão: Em tais encontros, a Bioética foi 
apresentada de forma construtivista e integrada. Foi possível dialogar sobre a ética da vida e lançar 
a semente para o despertar do pensamento crítico para a construção de uma sociedade mais 
consciente dos valores e princípios bioéticos. 

Apoio Financeiro:  
 

 



 

 

ANAIS  
VIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE BIOÉTICA 
II ENCONTRO LUSÓFONO DE BIOÉTICA  
III ENCONTRO DE BIOÉTICA DO PARANÁ 

 
PÔSTERES 

 

97 
  

11 
 
Apresentador: LÁZARA REZENDE / E-mail: lazarar@sercomtel.com.br 
 

Título: REVELAÇÃO DO DIAGNÓSTICO HIV POSITIVO PARA 
PARCEIROS/AS SEXUAIS: UMA CONTINUA RECONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADES E ALTERIDADES. 

Área Temática:  

NOVAS FRONTEIRAS 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
Rezende, L. R.; Souza, S.;  Chagas, R. F.  L.; Leme, F. R. G.; Ueda,L. T.; Cortez, R. M. Prefeitura Municipal de 
Londrina e Núcleo de Bioética de Londrina. lazarar@sercomtel.com.br 

Palavras-chave: COMUNICAÇÃO, RESPONSABILIDADE, PRIVACIDADE, 
CONFIDENCIALIDADE. 
A criminalização da transmissão sexual do HIV, devido a não comunicação da sorologia 
positiva entre parceiros/as sexuais é um dos inúmeros conflitos que a epidemia de HIV/aids 
suscita. Os profissionais de saúde que assistem cotidianamente aos portadores do HIV têm 
se deparado de forma mais freqüente com tal situação, exigindo uma tomada de decisão 
embasada nos princípios: da responsabilidade no controle da cadeia de transmissão do 
HIV; na privacidade/confidencialidade e no bem estar da pessoa soropositivo e ao direito do 
parceiro à manutenção da integridade da sua saúde e à informação para que possa decidir ao uso 
de medidas de prevenção adequadas. O presente estudo tem como objetivo buscar na literatura 
pertinente fundamentos éticos e legais para reflexão como a busca de novos horizontes nas 
práticas de cuidados, que orientem a tomada de decisão para comunicação do diagnóstico entre 
parceiros/as sexuais. A metodologia usada para realização do trabalho foi revisão bibliográfica no 
período de 2000 a 2012. Foram selecionados 30 documentos, os quais foram classificados em três 
categorias: responsabilidade profissional na busca de estratégias para a comunicação do 
diagnóstico; orientações éticas e legais para a revelação do diagnóstico e relatos de condenações 
pela não revelação da sorologia positiva aos parceiro/as.  Conclui-se que a revelação do 
diagnóstico ao parceiro/a sexual é um processo, que envolvem aspectos culturais, sociais, 
econômicos e emocionais, portanto deve ser realizado de forma multidisciplinar, interdisciplinar e 
multiprofissional. O diálogo passa a ser o desencadeador da reflexão sobre as particularidades de 
cada caso entre os profissionais e instrumento para a construção de diferentes estratégias com os 
pacientes, numa continua reconstrução de identidades e alteridades.   
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Apresentador: RODOLFO FRANCO PUTTINI / E-mail: puttini@fmb.unesp.br 
 

Título: VULNERABILIDADE, BIOPOLÍTICA E ABORTO 

Área Temática:  

NOVAS FRONTEIRAS DA 
BIOÉTICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
Queiroz, M. Q.; Andrade, Y. R.; E Silva, A. D.; Montibeler, J e Lúcio, L. C. Puttini, R. F.; Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho. puttini@fmb.com.br puttini@fmb.unesp.br 

Palavras-chave: ABORTO, VULNERABILIDADE E CRIMINALIZAÇÃO 

Introdução: No curso de Enfermagem, a disciplina Sociologia e Antropologia propôs uma pequena 
dissertação temática, com supervisão do professor, como trabalho final do curso a fim de destacar 
momentos de reflexão sobre a moral, ética e prática científica da enfermagem. Objetivos: Propomos 
refletir sobre os dilemas éticos do aborto no Brasil. Metodologia: Realizamos leituras de artigos e 
levantamos alguns pontos reflexivos de bioética. Resultados: Uma parte da literatura revelou 
conflitos éticos e epistemológicos diante das ações preventivas em relação ao aborto: ora 
manifestadas a favor da criminalização, o aborto se justifica em função de aspectos morais 
geralmente sustentados por valores religiosos; ora manifestadas a favor da descriminalização, o 
aborto se identifica como um problema de saúde pública na medida em que afeta milhares de 
mulheres, dentre essas destacam-se as mulheres negras, de baixa renda e de baixa escolaridade 
tornando-se vulneráveis à prática do aborto ilegal. De fato, a prática do aborto inseguro (e ilegal) 
provoca uma situação bioética interessante: perante a igualdade de direitos em um Estado laico, 
lutar para descriminalizar significa trazer prioridades para preservar a autonomia das mulheres ou 
para proteger o grupo vulnerável de mulheres vulneráveis ao aborto ilegal? Qual significado de 
vulnerabilidade deve-se atribuir a qual grupo de pessoas (mulheres ou mulheres vulneráveis)? 
Conclusão: para uma discussão alternativa para a prática em enfermagem, em cujas éticas 
enfrentam os profissionais da área saúde ao lidar com problemas dilemáticos relativos às mulheres 
vulneráveis, levamos em conta o âmbito biopolítico e, portanto, consideramos as possibilidades de 
pensar ações preventivas sobre o aborto de modo interinstitucional, ou seja, inserido como um 
problema de política social no SUAS (Sistema Único de Assistência Social), para além de um 
problema de saúde pública no âmbito do SUS (Sistema Ùnico de Saúde). 
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Apresentador: CAROLINE FILLA ROSANELI / E-mail: caroline.rosaneli@gmail.com 
 

Título: VULNERABILIDADE NA INFÂNCIA FRENTE À PREVALÊNCIA 
DO EXCESSO DE PESO NO BRASIL 

Área Temática:  

NOVAS FRONTEIRAS DA 
BIOÉTICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
ROSANELI, C. F. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Mestrado em Bioética. 
caroline.rosaneli@gmail.com RAMOS, A. G. Vigilânca Sanitária. DF. 

Palavras-chave: INFÂNCIA, EXCESSO DE PESO, VULNERABILIDADE 

O direito e acesso a alimentação adequada, em qualidade e quantidade, são protetores de uma 
infância saudável, possibilitando a esta fase, desenvolvimento pleno do potencial humano. O 
consumo alimentar desenfreado, hábitos alimentares incorretos e comunicação de risco para 
infância potencializam o ganho de peso e suas consequências. Neste estudo, foram analisados 
dados de domínio público, de todos estados do Brasil e Distrito Federal (DF), disponíveis nos 
Relatórios sobre segurança alimentar e nutricional, acessível como Informações Sociais do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, ano de referência 2012. As variáveis 
analisadas foram percentual de risco para sobrepeso, sobrepeso e obesidade em crianças de 0 a 5 
anos de idade. O percentual de cada estado e DF foram avaliados somando as três variáveis e em 
seguida dimensionado como média de cada Região do país. Os percentuais encontrados nas 
diferentes regiões são aproximados da média nacional de 29,6% das crianças menores de 5 anos 
com risco ou com excesso de peso. A região sul teve o maior percentual, 31,2%, e o estado do 
Ceará se encontra com a maior prevalência, 39,0%, e contrapartida o Amapá com 17,3%. Podemos 
perceber que quase um terço das crianças brasileiras menores de cinco anos estão desprotegidas 
de segurança alimentar e nutricional, o que fragiliza seu pleno desenvolvimento humano. A 
ausência de  gerenciamento e de comunicação de risco nutricional em alimentos para a infância 
também é fato que incrementa esse perfil nutricional. O monitoramento de alimentos no comércio 
brasileiro se limita a mitigar riscos provenientes de perigos químicos, físicos e biológicos, os riscos 
nutricionais são negligenciados. Fatores econômicos se sobrepõe a regulação do mercado voltadas 
para a saúde humana. Devemos cuidar de nossas crianças porque o risco para o excesso de peso 
na infância potencializa a fragilidade à saúde por toda sua vida. 

Apoio Financeiro: 
 

 

 

 



 

 

ANAIS  
VIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE BIOÉTICA 
II ENCONTRO LUSÓFONO DE BIOÉTICA  
III ENCONTRO DE BIOÉTICA DO PARANÁ 

 
PÔSTERES 

 

100 
  

14 
 
Apresentador: THAÍSA FREITAS CARVALHO DE LIMA / e-mail: thaisafc.lima@outlook.com 
 

Título: DIRETIVAS ANTECIPADAS DE TRATAMENTO MÉDICO EM 
PERSPECTIVA JURÍDICO-COMPARADA 

Área Temática:  

NOVAS FRONTEIRAS DA 
BIOÉTICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
LIMA, T. F. C.; ALVES, C. S. L.; RIBEIRO, G. P. L. Universidade Federal de Lavras. thaisafc.lima@hotmail.com 

Palavras-chave: DIRETIVAS ANTECIPADAS DE TRATAMENTO MÉDICO; TESTAMENTO 
VITAL; PROCURAÇÃO PARA CUIDADOS DE SAÚDE. 
Hoje, o paciente é centro autônomo de decisão. Reconhece-se a existência de um poder jurídico de 
autodeterminação nos seus cuidados de saúde, ancorado nos direitos fundamentais à liberdade e à 
integridade psicofísica, cuja expressão maior é o consentimento informado, podendo-se também 
incluir as diretivas antecipadas de tratamento médico. Em regra, apenas a intervenção médica que 
observa a vontade do paciente competente, independentemente dos valores expressados, pode ser 
considerada legítima, sob pena de violação dos princípios que sustentam nossa sociedade 
pluralista. E as diretivas antecipadas de tratamento médico servem como ferramenta para prolongar 
a autonomia do paciente quando já não tenha mais competência para decidir sobre os cuidados de 
saúde. Por diretivas antecipadas de tratamento médico entenda-se a declaração expressa por 
pessoa competente que contempla um conjunto de instruções sobre os cuidados de saúde que 
gostaria de receber em razão da  superveniência de enfermidade que a impeça de manifestar sua 
vontade e decidir por e para si própria, podendo assumir a forma de testamento vital ou de 
procuração para cuidados de saúde. O projeto de investigação pretende sistematizar as 
semelhanças e as diferenças do marco jurídico das diretivas antecipadas de tratamento médico em 
sete países americanos e europeus que legislaram sobre a temática na década de 2002-2012: 
Argentina, Canadá, México, Uruguai, Espanha, França e Portugal. Com isso, espera-se encontrar 
subsídios para julgar a validade e a dimensão das diretivas antecipadas de tratamento médico em 
face do ordenamento jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao sentido e alcance da 
Resolução nº 1995/2002, do Conselho Federal de Medicina, e, ainda, recomendar diretrizes para 
composição de um marco legal brasileiro sobre a temática. A investigação possui enfoque 
qualitativo, revestindo-se de caráter bibliográfico e interdisciplinar. Também segue vertente 
dogmática e comparativa. Entre os dados consultados encontram-se legislação, doutrina e 
jurisprudência. 
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Apresentador: MARIA LEONOR GOMES DE SÁ VIANNA / e-mail: maria.vianna@pucpr.br 
 

Título: ESPIRITUALIDADE EM CUIDADORES DE PACIENTES EM 
CUIDADOS PALIATIVOS 

Área Temática:  

NOVAS FRONTEIRAS DA 
BIOÉTICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
VIANNA, M. L.G V.; CORRADI-PERINI, C.; SOUZA, W. Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
maria.vianna@pucpr.br   

Palavras-chave: CUIDADORES. CUIDADOS PALIATIVOS. ESPIRITUALIDADE 

O diagnóstico de doença incurável produz um profundo impacto na vida do paciente e de seus 
familiares. Frente às dificuldades, alguns familiares buscam na espiritualidade forças para melhor 
compreender o estado de saúde de seu ente querido. O sofrimento direciona a espiritualidade como 
forma de superar e estabelecer uma expectativa de melhora do quadro, emergindo a esperança. O 
presente estudo se constituiu de uma reflexão através de levantamento bibliográfico realizado 
através da metodologia da análise do conteúdo e agrupando as informações relativas à 
espiritualidade do cuidador informal de pacientes em cuidados paliativos. Espiritualidade é colocar o 
Espirito a nos inspirar todos os dias e em todos os momentos de nossas vidas. A espiritualidade vai 
além dos momentos de oração ou de meditação ou de qualquer prática religiosa. Ela está na forma 
como nós pensamos e agimos, assim como na maneira como nos colocamos diante do outro e das 
situações a nós apresentadas. O cuidar deve ter a intenção de reconstruir a estrutura do ser, deve 
ajudar a reequilibrar todas as dimensões da vida. Este processo deve ser circunstancial ao 
conhecimento da história do indivíduo, garantindo-se, assim, a sua autonomia e liberdade durante o 
processo de recuperação. É um exercício que transcende, ou deve transcender o marco da biologia 
e da corporeidade do indivíduo e requer a atenção e o desenvolvimento de outras dimensões 
constitutivas do ser humano. Um dos princípios dos cuidados paliativos é o de integrar os aspectos 
psicológicos e espirituais na estratégia do cuidado; oferecer um sistema de apoio à família para que 
ela possa enfrentar a doença do paciente e sobreviver ao período de luto. 
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Apresentador: PATRICIA BORBA MARCHETTO / e-mail: pmarchetto@fclar.unesp.br 
 

Título: BIOÉTICA E DIVERSIDADE SEXUAL: ANÁLISE DOS 
FUNDAMENTOS DA  AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2001.71.00.026279-9/RS 

Área Temática:  

NOVAS FRONTEIRAS DA 
BIOÉTICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
MARCHETTO, P. B.; VEIGA JR., H.; CARDOZO, F. A.; LIPORACI, B. P. C., Universidade Estadual Paulista “Julio 
de Mesquita Filho” UNESP e Universidade de Franca UNIFRAN. pmarchetto@fclar.unesp.br 

Palavras-chave: CIRURGIA, TRANSGENITALIZAÇÃO, TABELA SUS 

Os estudos acerca da transexualidade tem se tornado cada vez mais frequente na sociedade 
contemporânea. A diversidade sexual não pode ser interpretada como marginalidade ou 
anormalidade, pois os princípios da autonomia, integridade e vulnerabilidade devem estar 
estritamente relacionados com a dignidade humana. No Brasil a discussão sobre essa temática se 
ampliou com a interposição, pelo MP Federal em face da União, da Ação Civil Pública nº 
2001.71.00.026279-9/RS, pleiteando a inclusão na tabela de procedimentos pagos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), da cirurgia de transgenitalização, conforme critérios estabelecidos na 
Resolução nº 1.482/1997/CFM. A sentença transitou em julgado em 2007, mas em 13/09/2013, em 
execução, foi assinalado o prazo de 30 dias para que o Ministério da Saúde cumprisse 
integralmente a decisão, com a implementação das medidas necessárias para que o SUS 
realizasse os procedimentos médicos e garantisse a cirurgia de transgenitalização. Assim, 
objetivamos analisar os fundamentos jurídicos que ampararam as decisões proferidas na AC nº 
2001.71.00.026279-9/RS, que culminaram com a publicação da Portaria do Ministério da Saúde 
(Portaria nº 2803, de 19/11/2013) que redefine e amplia o Processo Transexualizador no SUS. A 
pesquisa se justifica vez que a CF/88 tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa 
humana, sendo dois de seus objetivos fundamentais “construir uma sociedade livre, justa e solitária” 
e “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação” (art. 3º, I e IV). Além disso, preconiza que “todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza” (art. 5º, caput). O método utilizado foi o dedutivo, com o estudo 
analítico documentos bibliográficos e legislativos. A análise indicou a observância de inúmeros 
princípios, dentre eles o respeito à dignidade humana, a igualdade e a intimidade, na garantia do 
direito à vida privada e a saúde. 
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Introdução: Em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia 
foram instituídas. As Diretrizes alteraram significativamente o perfil do profissional a ser formado. O 
estudo da Bioética passou a ser considerado um conceito intermediário necessário para a formação 
do Farmacêutico. Após a mudança curricular, a disciplina de Saúde Coletiva e Bioética passou a 
integrar a grade do curso de Farmácia da UFRGS, em 2008. Objetivo: Relatar a experiência do 
Estágio Docente realizado na disciplina Saúde Coletiva e Bioética do curso de Farmácia da UFRGS 
no primeiro e no segundo semestres de 2013. Metodologia: A disciplina é dividida em dois 
momentos - Saúde Coletiva e Bioética – e conduzida por duas professoras. As aulas de Bioética 
têm sido realizadas ao final da disciplina. A estagiária ministrou algumas aulas: Conceitos de Ética, 
Moral e Bioética; Documentos de referência; Discussão de casos em Assistência e Pesquisa. 
Intervenção: A estagiária trouxe para a disciplina conceitos que não eram utilizados como, por 
exemplo, o Imperativo Bioético de Fritz Jahr. Entre as referências, foi sugerido o artigo Ethics and 
clinical research de Henry Beecher. O estudo da resolução CNS 466/12 foi incluído na disciplina. 
Foram trabalhados com os alunos os casos “Tuskegee” e o brasileiro “Matapi”. Os temas 
privacidade/confidencialidade, terminalidade e aborto, ocorridos em diferentes cenários de atuação 
do farmacêutico como o hospital e a drogaria foram abordados. Conclusões: Pelo fato da disciplina 
ser realizada no primeiro semestre do curso, e os estudantes estarem ingressando na graduação, 
seria interessante promover discussões de Bioética em outras disciplinas, da metade para o final do 
curso. Nesse período, através dos estágios, os estudantes começam a ter contato com a 
diversidade dos usuários do sistema de saúde e novos contextos. Retomar o estudo da Bioética 
auxiliará os estudantes na tomada de decisão frente a problemas de complexidade crescente.   
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No Brasil existem 16,27 milhões de pessoas em extrema pobreza, destes, mais de 2 milhões são 
crianças menores de 4 anos de idade. A pobreza na infância faz com que as crianças se privem dos 
seus direitos básicos, tornando esta fase da vida altamente vulnerável a dignidade do ser humano. 
Esse é um problema social que ocorre em grande parte dos países em desenvolvimento, 
principalmente em regiões mais pobres. Pode antecipar a mortalidade infantil aumentando a 
vulnerabilidade da infância frente este problema. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a situação de 
crianças brasileiras em vulnerabilidade frente a extrema pobreza. Foram analisados dados de 
domínio público dos relatórios sobre extrema pobreza disponíveis a partir do CENSO, IBGE (2010). 
A variável idade foi selecionada a partir da extrema pobreza de cada região do país, considerando a 
infância como menores de 4 anos de idade, tempo de vida este com maior probabilidade e risco de 
morte. Os dados foram tabulados e avaliados na sua complexidade por média. No total de crianças 
menores de 4 anos avaliadas encontrou-se 12% delas em extrema pobreza, sendo que a região 
rural e urbana permanecem muito parecidas com 12,3% e 11,8%, respectivamente. Já com relação 
as regiões brasileiras, é na norte que encontram-se mais crianças em risco com 14,6% e no sul e 
sudeste com menor risco, com 10,5% e 10,3% respectivamente. Em todas regiões do país 
encontramos a extrema pobreza. Esta iniquidade priva o desenvolvimento do potencial humano que 
é perdido quando uma criança esta na extrema pobreza. A mortalidade infantil também é 
intensificada pelo nível de pobreza, tornando a vida da criança ainda mais vulnerável. Como pensar 
em desenvolvimento como liberdade se a vulnerabilidade na infância se torna tão presente em 
nosso país? 
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A educação é a chave de acesso a outros fatores básicos que garantem a dignidade do ser 
humano. A pobreza extrema é caracterizada quando pessoas não podem satisfazer suas 
necessidades básicas para viver, como alimentação, água potável, moradia, saúde e educação, 
pois possuem renda disponível menor que U$ 1,25 ao dia. O objetivo desta pesquisa foi de avaliar o 
acesso a educação entre crianças e adolescentes que vivem na extrema pobreza. Foram 
analisados dados de domínio público dos relatórios municipais sobre extrema pobreza disponíveis 
como Informações Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, dos 29 
Municípios que pertencem a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), PR. A variável educação  
selecionada a partir da extrema pobreza foi caracterizada por faixa etária, de zero a 17 anos de 
vida. Os dados foram tabulados e avaliados por média. Mais da metade das crianças de 0 a 3 anos 
de idade da RMC enquadradas na faixa de extrema pobreza não frequenta creches (55,33%), 
enquanto 44,67% de crianças e adolescentes (4 a 17 anos) não frequentam escolas. Assim, 27,97% 
de crianças de zero a 17 anos situadas na faixa de extrema pobreza não frequentam creches ou 
escolas. A falta de acesso de crianças até 3 anos a creches certamente dificulta o acesso dos pais 
a trabalhos remunerados fixos, fator prioritário da exclusão. Talvez, ainda, mais agravante seja a 
constatação de que crianças e adolescentes (4 a 17 anos) não frequentam escolas, o que leva as 
famílias à um círculo vicioso de falta de educação, capacitação, melhores chances de remuneração 
e inclusão sócio-econômica. Em contrapartida, quando crianças e adolescentes tem acesso a 
escola, alimentando-se de forma adequada (ao menos uma vez ao dia), podem ver um mundo a ser 
explorado com esperança, que alimenta o corpo, a alma e o futuro. 
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Introdução: As comunidades quilombolas passaram a ter visibilidade a partir da Constituição 
Federal brasileira de 1988. Fazendo emergir uma temática relegada a fóruns de militância social, 
pouco investigada nas instituições acadêmicas. Neste contexto de pouca produção teórica e 
conceitual, a maior parte das publicações está refém do atendimento de demandas para responder 
as solicitações sociais. Reconhecendo a importância deste grupo na composição da sociedade 
brasileira e a prioridade que as políticas públicas devem dar aos grupos vulneráveis, reforçamos a 
urgência da produção de conhecimentos. Objetivos: foram estudadas 62 pessoas pertencentes a 
duas comunidades quilombolas do município de Viamão/RS-Brasil com o objetivo de avaliar o 
desenvolvimento psicológico – moral e a coerção, relacionando a vulnerabilidade a estes conceitos. 
Metodologia: Realizou-se um estudo transversal com utilização de instrumentos validados para 
avaliar o desenvolvimento psicológico – moral e a expressão de coerção. Também foram realizadas 
observações de campo, com abordagem qualitativa. Resultados: Todos os participantes eram 
maiores de 18 anos e indicaram em seus resultados que tinham capacidade para tomada de 
decisão no seu melhor interesse. A expressão de coerção foi baixa, atingindo um dos menores 
valores obtidos até a presente data em estudos semelhantes. A escolaridade  destas comunidades 
foi precária. As noções de pertencimento e vulnerabilidade estavam presentes nos relatos. Os 
dados deste estudo se assemelham a outros coletados em diferentes amostras de grupos sociais 
diversos, utilizando os mesmos instrumentos, onde os estágios  conformista e consciencioso foram 
predominantes. Conclusões: Através das análises obtivemos um quadro de referência que 
diferencia autonomia e autodeterminação, pertencimento e vulnerabilidade. Inferimos que a 
vulnerabilidade atribuída, é uma questão associada a origem étnica e aos baixos níveis de 
escolaridade. Levando a pensar ações para dar visibilidade e impulsionar a melhora de condições 
para que superem características educacionais desfavoráveis, possibilitando a preservação da 
identidade étnica, que enriquece e diversifica a sociedade. 
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INTRODUÇÃO: A dependência química é um problema complexo que envolve diversas esferas da 
vida social, tais como a saúde pública, a família, a sociedade, entre outras esferas. É uma síndrome 
crônica que afeta não só a saúde física e mental do paciente, mas também afeta importantes áreas 
das relações sociais do indivíduo, salientando-se a questão laboral neste caso. Estudos recentes 
com portadores de síndromes genéticas e com pacientes portadores do vírus da AIDS buscam 
compreender como estas doenças criam novas formas de socialidade. Estas têm sido chamadas na 
literatura antropológica e sociológica de biossocialidade, comunidades somáticas. Estes conceitos 
procuram articular questões envolvendo a relação entre natureza-cultura e as novas formas de 
sociabilidade, socialização e de identidade a partir destas relações e as implicações bioéticas que 
estão associadas a estas novas formas de socialidade. OBJETIVOS: Este trabalho pretende 
investigar quais as novas formas de sociabilidade e de novas identidades com pacientes em 
tratamento para a dependência química e também os aspectos bioéticos relacionados a estas 
novas formas de sociabilidade e do tratamento da dependência química. MÉTODOS: Estudo quali-
qualitativo, através da triangulação de métodos. DISCUSSÃO: um dos pressupostos básicos do 
tratamento da dependência química é a mudança no estilo de vida dos pacientes. Neste sentido, 
novas formas de socialidade e socialização são necessárias para a continuidade do tratamento. 
Além disto, a ressignificação da doença e da própria identidade dos pacientes, pois esta 
ressignificação e (re)construção de uma nova identidade influenciará na adesão a novos grupos 
sociais e de novas relações sociais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nota-se que o estudo sobre novas 
formas de sociabilidade é um campo em crescimento nas Ciências Sociais. Entretanto, estudos que 
apliquem esta ferramenta analítica em dependência química são inexistentes. Portanto, novos 
estudos nesta interface são necessários para a compreensão da complexidade destas questões.  

Apoio Financeiro: Cooordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundo de Incentivo a 
Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (FIPE-HCPA) 
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INTRODUÇÃO: A dependência de substâncias psicoativas (SPAs) vem provocando um alto índice 
de incapacitação dos usuários. O aumento do número de usuários também é uma realidade 
preocupante principalmente na adolescência, momento de grande impacto no desenvolvimento 
humano. Devido ao crescimento dos problemas relacionados ao uso de SPAs no Brasil foram 
necessários investimentos na modificação de políticas públicas nesta área. Buscou-se construir 
uma rede de assistência extra-hospitalar para atendimento continuado destes pacientes e os 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) foram incluídos nesta rede a fim de proporcionar o 
atendimento destes sujeitos fora do ambiente hospitalar evitando-se sua institucionalização e 
isolamento. OBJETIVOS: refletir questões relativas ao tratamento oferecido a adolescentes 
dependentes químicos, mais especificamente a identificação de aspectos bioéticos envolvidos no 
tratamento do adolescente usuário de SPA nos CAPs. METODOLOGIA: O presente trabalho 
consiste em uma reflexão teórica. Realizou-se busca sistemática na plataforma SCIELO Brasil 
combinando-se os descritores: saúde mental, drogas e adolescente. Foi realizada triagem dos 
artigos através da leitura dos resumos, tendo sido excluídos artigos repetidos assim como aqueles 
que referiam-se a temática diferente daquela de interesse para o trabalho. RESULTADOS: O 
Transtorno devido ao Uso de Substâncias Psicoativas (TUSP) acarreta uma série de prejuízos 
psíquicos e dificuldades ao paciente, requerendo a atenção de diversas áreas para que se alcance 
um resultado positivo tanto no âmbito da saúde como em outras áreas. Enfrenta-se ainda muitas 
dificuldades no desenvolvimento de um plano terapêutico efetivo, assim acredita-se relevante o 
investimento na caracterização de aspectos que envolvam o tratamento dos adolescentes usuários 
de SPAs. CONCLUSÃO: Grandes avanços foram realizados com relação ao tratamento da 
dependência química. Entretanto, ainda resta muito a ser compreendido e explorado, sobretudo no 
que se refere ao atendimento prestado aos adolescentes em CAPs e os aspectos bioéticos 
associados ao tratamento da dependência química. 

Apoio Financeiro: Cooordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES e 
Fundo de Incentivo a Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (FIPE-HCPA) 
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Introdução: O câncer de mama é um dos mais frequentes nas mulheres das regiões Sudeste, Sul, 
Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. O tratamento do câncer de mama pode ser realizado através de 
cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia. A radioterapia é um tratamento capaz de destruir células 
tumorais utilizando  feixes de alta energia de radiação ionizante, oferecendo um benefício e um 
risco às pacientes. O encaminhamento a qualquer tratamento é realizado pelo médico, mas 
necessita do consentimento das pacientes, que pode ser influenciado pelos riscos, benefícios e 
coerção associados. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA, com o 
número 10-0408. Objetivo: Avaliar a percepção de risco e coerção de pacientes diagnosticadas 
com câncer de mama em relação ao seu tratamento com radioterapia. Metodologia: Foram 
selecionadas 19 pacientes diagnosticadas com câncer de mama e indicadas a tratamento com 
radioterapia. Durante a segunda semana de tratamento com radioterapia foi aplicado um 
questionário com o histórico familiar, escolaridade, Escala de Percepção de Coerção e Escala 
Análogo-Visual de percepção de risco em relação ao seu tratamento com radioterapia. Resultados: 
Os dados avaliados relevaram que 68% das pacientes possuíam histórico familiar, as paciente eram 
alfabetizadas e 42,1% estudou até o ensino fundamental. A percepção de coerção (variação de 0 a 
5), obteve um valor médio de 0,79, com desvio padrão de 0,91. O intervalo de confiança foi de 0,38 
– 1,2. Quanto a percepção de risco, as pacientes tiveram um risco médio de 5,4% e um desvio 
padrão de 11,9%. Conclusões: A percepção de risco obteve valores baixos, sendo que na maioria 
da amostra (42,1%) o risco percebido foi igual a zero. A maioria das pacientes (47,4%) obteve uma 
percepção de coerção igual a zero, sendo este o menor valor médio até o presente momento em 
amostras assistenciais. 

Apoio Financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) E 
Fundo de Incentivo a Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (FIPE-HCPA) 
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INTRODUÇÃO: A prática de coordenação de grupos com pessoas internadas para tratamento de 
Transtorno por Uso de Substância (TUS) proporciona uma experiência rica. O desafio é estimular o 
reconhecimento dos potenciais de recuperação e as necessidades de mudança. Uma equipe 
especializada e multiprofissional que busca constantemente estratégias terapêuticas que auxiliem 
as pessoas em tratamento. Essa busca nos despertou para a importância de discutir com os 
usuários regras básicas de convivência em grupo por meio de uma abordagem ética. OBJETIVOS: 
Desenvolver e avaliar a relevância de um jogo de cartas terapêutico que aborde problemas éticos e 
morais vivenciados pelos usuários de crack e outras drogas em tratamento. MÉTODO: Estudo 
qualitativo, com triangulação de métodos. Esta proposta envolveu etapas que iniciaram com as 
entrevistas realizadas com os pacientes individualmente e em grupo de trabalho para construir um 
jogo terapêutico (ferramenta lúdica) que possibilitasse a abordagem dos problemas éticos e morais 
enfrentados pelos pacientes internados para tratamento da TUS. DISCUSSÃO: Percebemos que 
embora a sintomatologia clínica na desintoxicação de substâncias psicoativas seja muito 
desconfortável ao usuário, a adesão ao tratamento é baixa, mesmo durante a internação. Um dos 
motivos mais citados como sendo preditor de recaída é o meio de convívio social em que o apelo 
para o envolvimento em atividades e comportamentos ilegais é muito presente. O grupo relata a 
vivência  de conflitos morais e éticos que comprometem suas relações pessoais.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Neste sentido, as experiências educativas a serem desenvolvidas com 
os usuários devem: (1) realçar o protagonismo dos sujeitos como produtores do conhecimento, com 
relação a questões básicas de manutenção da saúde; (2) privilegiar a identificação de situações de 
risco e construção de estratégias de prevenção da recaída contextualizadas ao seu ambiente 
biopsicossocial; e (3) fomentar as relações interpessoais no decurso do processo educativo durante 
a internação.  

Apoio Financeiro: Fundo de Incentivo a Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(FIPE-HCPA) 
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A cirurgia de transexualização, denominada por Redesignação Sexual, teve autorização no Brasil, 
pela resolução 1.492/97 do CFM, o procedimento incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS 
em 2008 necessita de ordem judicial, acompanhamento psicológico consecutivo por dois anos, 
antes e após a realização cirúrgica, inexistência de anomalias físicas e consentimento livre 
esclarecido do paciente para realização. Quando realizado, emergem socialmente grandes 
modificações judiciais que refletem nos direitos civis dos indivíduos, elencados direitos da 
personalidade, estes irrenunciáveis, intransmissíveis, inerentes à pessoa e a sua dignidade 
humana. O procedimento é considerado terapêutico, para correção do sexo biológico do ponto de 
vista psicológico. O Ministério da Saúde publicou em 19/11/2013 a Portaria nº 2.803, redefinindo e 
ampliando o processo cirúrgico transexualizador no Brasil pelo SUS, com intuito de melhorar e 
expandir o acesso da população perante a realização cirúrgica do procedimento, evitando lista de 
espera e garantindo os direitos fundamentais do cidadão como pessoa humana. O estudo tem 
caráter investigativo, exploratório, quantitativo, analisando os índices de Redesignação Sexual 
realizados pelos SUS, entre os anos de 2008 a 2014, com ênfase na comparação gráfica destes 
resultados, tanto anteriormente como posteriormente à publicação da Portaria 2.803/13 do 
Ministério da Saúde. Os dados serão levantados pela plataforma virtual DATASUS. O número de 
Intervenção cirúrgica deste tipo tem aumentado significativamente, desde a sua concepção na 
tabela de procedimentos do sistema SUS, até os dias atuais. A mutação social vem surgindo a todo 
o momento na nossa sociedade, deixamos de ser uma sociedade complexa tradicionalista e 
passamos a ser uma sociedade liberal contemporânea, portanto com estas novas técnicas médicas 
se corrigem o incorrigível do passado, oferecendo a sociedade à eficiência e aplicação dos seus 
direitos fundamentais como dignidade, saúde, vida social, respeito ético-moral, igualdade entre 
outros, enfatizando a nossa evolução social, desfazendo do etnocentrismo discriminador social. 

Apoio Financeiro:  
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HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO 
Introdução: O respeito aos direitos dos pacientes frente aos tratamentos médicos e avanço da 
medicina devem ser priorizados, levando-se em conta a minimização dos danos, priorizando a 
qualidade de vida.  Demonstra-se, nesse contexto, necessário compreender a importância da 
bioética no enfrentamento da relação médico-paciente, uma vez que o princípio da dignidade da 
pessoa humana deve ser o norteador para conduzir a relação médico-paciente. Objetivo: Por meio 
das reflexões da bioética, pretende-se investigar, na presente pesquisa, a partir da concepção dos 
direitos fundamentais, o que se está sendo produzido na produção científica acerca do princípio da 
autonomia do paciente como forma de promoção da cidadania do sujeito.  Metodologia: Pesquisa 
narrativa da literatura; a busca foi desenvolvida na doutrina nacional, no portal Capes, bem como no 
Scientific Eletronic Library Online Brazil (SCIELO BR) no período compreendido entre abril de 2014 
e maio de 2014, com os seguintes descritores: humanização; bioética; autonomia do paciente; e 
relação médico-paciente.  Resultados: Denota-se, por meio da presente pesquisa, que deve ser 
compreendido que é direito do paciente receber um atendimento médico humanizado, ou seja, deve 
ser direcionado um atendimento em que sejam respeitadas as singularidades e peculiaridades do 
paciente e, dessa forma, seja resguardada sua dignidade e, portanto, o profissional da área médica 
deve priorizar tal atendimento. Conclusão: Diante dos resultados apontados, faz se imprescindível 
direcionar um olhar à saúde de maneira a promover e a valorizar a pessoa humana, assim, 
buscando-se a humanização do cuidado, pois, dessa forma, será resguardado, efetivamente, o 
direito à saúde do paciente e, dessa maneira, provendo a sua dignidade como sujeito. A referida 
pesquisa é fruto de discussões desenvolvidas na disciplina de Direito, saúde e bioética no Mestrado 
em Direito e Justiça Social da Universidade Federal do Rio Grande/FURG. 

Apoio Financeiro: Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
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Introdução: No ano de 2011, teve-se notícia do primeiro bebê brasileiro nascido por meio da 
técnica de Reprodução Humana Assistida com uso de material genético, coletado previamente e 
utilizado de forma post mortem. A possibilidade de uma reprodução póstuma tornou-se possível 
devido ao aprimoramento científico e tecnológico no campo da reprodução humana. Este 
desenvolvimento acarreta uma contínua reflexão sobre a adequação ética e legal de seu uso. 
Objetivo: Avaliar as repercussões éticas e legais da realização de Reprodução Humana Assistida 
(RHA) post mortem. Métodos: Foi realizada uma Revisão Sistemática de fontes bibliográficas do 
Sistema PUBMED, utilizando as palavras-chaves: “Assisted Reproduction”, “Post Mortem” e “Law”. 
Além disto, foram utilizadas fontes complementares e documentos normativos. Os dados foram 
avaliados de modo qualitativo, utilizando-se a análise de conteúdo e o Referencial Teórico da 
Bioética Complexa. Resultados: Os dados foram reunidos para análise, constando do fichamento 
de 53 textos (8 artigos do sistema PUBMED + 45 textos brasileiros diversos), três resoluções do 
CFM, um parecer técnico da CGH e 15 Projetos de Lei. Identificou-se 8 artigos no Sistema 
PUBMED (3 = apenas reflexivos; 3 = Abordam a coleta de material biológico de paciente já morto; 2 
= Favoráveis a prática de RHA post mortem e ao Direito das Sucessões). Dos 45 textos brasileiros 
diversos, 27 doutrinas foram passíveis de classificação entre favoráveis e desfavoráveis à sua 
realização. Conclusão: Os aspectos éticos e legais foram discutidos em vários textos revisados. 
Em dois, dos oito artigos publicados, a manifestação foi favorável. Em 27 dos 45 textos brasileiros 
foi possível identificar alguma posição legal favorável ou desfavorável ao tema. Contudo, o 
problema legal está relacionado à capacidade sucessória do filho advindo por meio de RHA post 
mortem, tendo em vista que o artigo 1.798 do Código Civil não contempla a concepção post 
mortem. 

Apoio Financeiro: CAPES-FAPERGS/UniRitter/LAPEBEC-HCPA 
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Encarar a morte como processo natural está cada vez mais distante da realidade contemporânea, 
uma vez que novos medicamentos e intervenções cirúrgicas com alto grau de sofisticação tornam a 
proposta de vida longa cada vez mais desejável, quase como um produto disponível no mercado. 
Quantidade de vida, porém, não é o mesmo que qualidade de vida. Em diversos casos de doenças 
irreversíveis o melhor que se pode fazer é garantir a qualidade da vida do paciente por meio de 
cuidados paliativos que minimizem seu sofrimento, uma vez que se deve manter em mente que o 
centro dessa relação deve ser ocupado pelo paciente, que deve ter sua dignidade e autonomia 
respeitadas. Uma das formas de garantir que a vontade do paciente seja realizada caso este não 
possa mais se manifestar é por meio da diretiva antecipada de vontade, recentemente regulada 
pela Resolução 1995, de 2012, do Conselho Federal de Medicina, que representa uma forma de 
deixar registrado direcionamentos em relação a cuidados de saúde, em caso de doenças 
irreversíveis. Este estudo objetiva explorar o conceito do instituto e perspectivas no Brasil, 
especialmente após a alteração do Código de Ética Médica em 2010, que ressaltou a importância 
da autonomia do paciente, e a publicação da referida Resolução do CFM; bem como sua forma, 
com ênfase na escritura pública lavrada nos tabelionatos de notas e, posteriormente, encaminhadas 
para a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), no caso do Estado de 
São Paulo, através da análise da bibliografia disponível sobre o assunto e de recente enunciado da 
I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, e demais instrumentos 
relacionados que discutem a questão, com o intuito de garantir a proteção da dignidade da pessoa 
humana. 

Apoio Financeiro:  
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Duas propostas de curso de Bioética para alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas e 
Bacharelado em Biomedicina de uma instituição privada de ensino superior do Distrito Federal 
foram avaliadas. As duas disciplinas são semestrais e oferecidas no sexto e terceiro semestres, 
respectivamente, com carga horária de duas horas semanais. Até o primeiro semestre de 2013, a 
proposta da disciplina era de discussão por temas; a partir do segundo semestre daquele ano 
adotou-se a discussão dos princípios da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 
(DUBDH) como referência seguindo o Programa de Base de Estudios sobre Bioética da UNESCO. 
As duas abordagens se mostraram satisfatórias, mas têm diferentes graus de flexibilidade 
pedagógica. As discussões da disciplina organizadas a partir do Programa da UNESCO privilegiam 
a área de saúde no sentido biomédico e de maneira geral são bem aceitas por estudante dos dois 
cursos. Entretanto, essa orientação restringe, possibilidade do professor avançar sobre temas 
enfocando ciências humanas e sociais e ambientais. Não há, neste caso, perdas perceptíveis para 
alunos de Biomedicina, naturalmente interessados na proposta desse roteiro, mas é possível que 
para o estudante de Ciências Biológicas possa se cristalizar a percepção de que a Bioética é uma 
área voltada principalmente para a saúde no sentido clínico, perdendo-se assim outras 
possibilidades de exploração. Já a discussão por temas, dá ao professor maior flexibilidade, e exige 
dele maiores cuidados quanto a possibilidade de dispersão ou perda de rigidez conceitual. Outro 
fator a ser considerado é que o Programa, como roteiro, é mais adequado a estudantes de início de 
curso, enquanto a discussão por temas adequa-se bem ao nível de maturidade de estudantes de 
sexto semestre. Dessa forma, o Programa mostra-se mais adequado aos alunos de Biomedicina, 
enquanto a discussão temática atende melhor aos de Ciências Biológicas. 

Apoio Financeiro:  
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Em sociedades democráticas e pluralistas, as discussões bioéticas exigem a diversidade de atores 
envolvidos, podendo incluir crianças e adolescentes. O estudo pretendeu discutir a legitimidade da 
participação do adolescente nos processos decisórios relativos a cuidados de saúde. A investigação 
seguiu vertente dogmática, revestindo-se de caráter bibliográfico. Foram consultadas fontes 
provenientes de diversas instâncias, nacionais e estrangeiras, de caráter jurídico e bioético, 
incluindo legislação e decisões judiciais, servindo-se do método indutivo. Constatou-se que a 
participação refere-se à possibilidade de o adolescente intervir nas decisões sobre questões que 
afetam seu corpo e sua saúde, além de outros âmbitos. Trata-se de fenômeno complexo, que não é 
condicionado somente pelo desenvolvimento intelectual, mas também pelo contexto e pelas 
experiências individuais do adolescente. E ocorre em diversos níveis, iniciando-se em processos 
controlados por adultos, nos quais o adolescente, após receber as informações devidas, opta pela 
adesão ao proposto; passando por processos iniciados por adultos, mas que se desenvolvem com a 
colaboração do adolescente, que pode apresentar seus pontos de vista, questionar tanto e processo 
quanto o resultado, além de contar com poder suficiente para influenciá-lo; alcançando processos 
controlados por adolescentes, que apresentam suas inquietações, estabelecem prioridades e 
planos de ação, além de responsabilizarem-se pela tomada de decisão, assumindo os adultos a 
função de conselheiros. Apesar da inexistência de disposição legal específica, acredita-se que a 
participação do adolescente, no âmbito da relação clínica, pode ser apoiada nos artigos 5º e 12 da 
Convenção sobre os Direitos da Criança, integrada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do 
Decreto nº 99.710/1990, assim como nos artigos 3º, 4º, 15, 16 e 17 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, bastando que demonstre aptidão suficiente para compreender e avaliar o sentido e o 
alcance de sua decisão. 

Apoio Financeiro:  
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Essa pesquisa consiste em uma análise da população em situação de rua de Belo Horizonte/MG e 
das suas formas de interação com o restante da sociedade, com base nos últimos censos 
realizados e nas notícias veiculadas pelos meios de comunicação de massa a partir das 
perspectivas foucaultiana e agambiana de biopolítica – poder de fazer viver e deixar morrer 
determinadas parcelas da população – e vida nua – a vida  “matável” do Estado. A pesquisa aponta 
como as políticas públicas promovidas pelo município reproduzem a condição de subcidadania e 
marginalização da população em situação de rua. A metodologia utilizada é a da pesquisa-ação, de 
viés extensionista, onde o público-alvo passa a ter voz para a construção do diagnóstico de 
exclusão e, também, para a produção de um prognóstico para a superação do atual Estado de 
Exceção travestido em Estado Democrático de Direito. A reprodução do Estado de Exceção através 
do poder sobre a vida da população em situação de rua (biopolítica), nos recortes estabelecidos 
pela pesquisa, é feita com base nas políticas públicas municipais de saúde, alimentação, moradia e, 
especialmente, segurança pública que, encoberta pelo discurso estatal da “guerra às drogas” 
comumente associado à população em situação de rua, funciona como arcabouço para a exposição 
sistemática dessa “vida nua” à diversas formas de violência institucionalizada. Respaldados na 
análise ascendente e microfísica do poder (Foucault), propõe-se métodos de empoderamento e de 
viabilização de capital social para a afirmação de grupos identitários em situação de risco e de 
vulnerabilidade, culminando no enfrentamento politico e jurídico(ações coletivas) do problema. 
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Introdução: O transplante de células tronco hematopoéticas (TCTH) envolve o paciente, o doador, 
as famílias, os cuidadores e a equipe assistencial, abrangendo vários aspectos. A diversidade dos 
envolvidos em relação às suas tradições e crenças pode levar a diferentes percepções sobre o 
transplante. O Serviço de Bioética faz parte do Programa de Assistência do Transplante de Células 
Tronco Hematopoéticas do HCPA (PATCTH), realizando diversas atividades junto à equipe 
multiprofissional. Objetivos: Avaliar as atividades de Bioética Clínica realizadas no PATCTH. 
Metodologia: Foram avaliadas as atividades de consultoria realizadas junto à equipe 
multiprofissional de atendimento do paciente pré e pós TCTH do HCPA desde o início do Programa, 
em 2013, até maio de 2014. Resultados: O Serviço de Bioética participou de aproximadamente 50 
reuniões semanais da equipe multiprofissional, discutindo os casos pré e pós transplante. Em 
algumas situações, a equipe considerou necessário solicitar uma consultoria para a equipe de 
Bioética por meio do sistema informatizado ou por telefone. A avaliação da voluntariedade 
associada à decisão do paciente em realizar o procedimento foi aplicada em 6 pacientes. Todos 
decidiram realizar o transplante após o esclarecimento das dúvidas e das preocupações. A 
avaliação da voluntariedade associada à doação, incluindo questões referentes à coerção e 
vulnerabilidade foi aplicada em 4 doadores aparentados. Todos apresentaram convicção em relação 
à doação. Foram realizadas reuniões sistemáticas com 4 famílias de pacientes  que dificultavam a 
resolução de problemas no pré e no pós TCTH. Conclusões: A participação da equipe de Bioética 
inserida nas discussões junto à equipe auxilia a tomada de decisão frente aos problemas diários do 
TCTH, ampliando as possíveis alternativas e auxiliando a embasar as decisões tomadas.  

Apoio Financeiro: CAPES, FIPE/HCPA 
 

 

 

 

 



 

 

ANAIS  
VIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE BIOÉTICA 
II ENCONTRO LUSÓFONO DE BIOÉTICA  
III ENCONTRO DE BIOÉTICA DO PARANÁ 

 
PÔSTERES 

 

119 
  

33 
 
Apresentador: MARIA DA GLÓRIA LINS DA SILVA COLUCCI / e-mail: 
agatharubi@globo.com 
 

Título: SADIA QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA: O SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SOBRE DROGAS (SISNAD) 

Área Temática:  

NOVAS FRONTEIRAS DA 
BIOÉTICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
COLUCCI, Maria da Glória Lins da Silva. Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA. Curitiba – Paraná 
BRASIL. agatharubi@globo.com 
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O ser humano em razão da complexidade biopsíquica que o caracteriza é altamente vulnerável, 
desde a concepção à velhice. As diretrizes principiológicas do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei n. 12.010, de 03 de agosto de 2009) sinalizam que a vulnerabilidade infanto-juvenil impõe 
“proteção integral e prioridade absoluta” à pessoa em condição especial de desenvolvimento, 
criminalizando no art. 243 todas as práticas ofensivas à saúde da criança e adolescente que lhe 
possam causar dependência física ou psíquica. O objetivo deste trabalho é examinar as correlações 
existentes entre a “sadia qualidade de vida” (art. 225, Constituição de 1988) e as políticas públicas a 
serem adotadas pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) em relação à 
criança e ao adolescente. Trata-se de um estudo teórico (bibliográfico, legal e jurisprudencial) em 
que foram analisadas as políticas públicas de combate às drogas, considerando não somente as 
crianças e adolescentes usuários de substâncias ilícitas, mas, também a família, a comunidade em 
que vivem e a sociedade como um todo. Conclui-se que a implantação das práticas focadas na 
erradicação da drogadição infanto-juvenil, já existentes; e a promoção de projetos pedagógicos de 
prevenção ao uso de drogas ilícitas produzam resultados nos próximos anos. Com as inovações 
trazidas pela instituição do SISNAD (Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006), espera-se significativa 
mudança da mentalidade dos governantes, para que direcionem à educação, ao esporte e ao lazer 
as políticas públicas de combate à drogadição no Brasil, visando a efetivação dos direitos 
individuais e coletivos de crianças e adolescentes. 

Apoio Financeiro:  
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INTRODUÇÃO: A Unidade de Adição (UA) Álvaro Alvim do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(HCPA) atende usuários de álcool e outras drogas, são 20 leitos de desintoxicação para pacientes 
masculinos, encaminhados da emergência psiquiátrica. Nosso Programa Terapêutico busca 
promover a melhora da qualidade de vida e um acompanhamento pós-alta dos pacientes 
interessados e motivados para o tratamento. OBJETIVO: Este trabalho pretende descrever o plano 
de abordagem espiritual na Unidade de Adição do HCPA.METODOLOGIA: Estudo qualitativo de 
caráter descritivo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Neste contexto foi elaborado um plano para 
acolhimento das crenças e espaços de manifestação religiosa eletiva e autônoma, através do 
princípio da laicidade. Uma vez que é garantido pela instituição um ambiente laico que permite a 
manifestação de crenças religiosas e espirituais. O programa de tratamento incluí momentos de 
espiritualidade mais reflexivos e momentos de manifestação da religiosidade. O AA foi o primeiro 
programa de recuperação popular que conectou espiritualidade com tratamento de adição, ligando 
aspectos espirituais da recuperação da adição. Estudos abordam que frequentar AA pode aumentar 
a adesão em casos de identificação com seus princípios espirituais. O tratamento da adição prevê o 
cooping religioso como suporte de vida e de ligação a família, além da rede social que pode ser 
oferecida pelos próprios integrantes do grupo do AA. RESULTADOS E DISCUSSÃO: com a 
participação nessas atividades podemos perceber como pacientes se beneficiaram dessas 
intervenções. O grupo reporta a religião sua motivação diária, buscando por meio dela alcançar 
abstinência da droga. A espiritualidade e a religiosidade são identificadas com um recurso 
terapêutico potente uma vez que aumentam os níveis de satisfação com a vida, bem-estar e 
depressão, aumentando aderência ao tratamento e prevenindo a recaída. 

Financeiro: Fundo de Incentivo a Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (FIPE-
HCPA) 
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No Brasil grande parte da população encontra-se em situação de vulnerabilidade social e excluída 
do acesso a serviços básicos como saúde, educação, e, sua dignidade humana acaba sendo 
deixada de lado, sendo que a exclusão social é também a exclusão educacional, pois somente 12% 
da população brasileira concluiu o ensino superior. Este estudo propõe uma reflexão sobre o 
Programa Universidade para Todos – PROUNI, política pública de educação inclusiva, que objetiva 
ampliar a quantidade de alunos no Ensino Superior. Sendo que este Programa já tem 10 anos 
desde a sua implantação. Até a presente data cerca de 1,27 milhão de bolsas já foram ofertadas e 
aproximadamente 400 mil estudantes de baixa renda já concluíram um curso de graduação. As 
políticas públicas de educação no Brasil são consideradas políticas sociais de distribuição de renda. 
A questão norteadora desta pesquisa é: A inserção no Programa é uma forma de redução da 
vulnerabilidade social e econômica dos egressos? A metodologia de pesquisa investigando o perfil 
socioeconômico será realizada com uma amostragem de egressos do PROUNI de uma IES, e o 
instrumento de coleta de dados será um questionário on-line utilizando o sistema Qualtrics com 
questões a respeito de sua situação sócio econômica. A discussão teórica envolve educação, 
políticas públicas e bioética, embasada nos seguintes autores Pessini (2007), Barchifontaine (2012), 
Di Giovanni (2009), Bobbio (2001) e Bourdieu (1996). Os resultados da pesquisa permitirão 
demonstrar e comparar a condição socioeconômica dos egressos e também avaliar a eficácia do 
PROUNI, como uma política de equidade social. Esta pesquisa contribuirá para entender a 
importância destas políticas na busca da equidade social objetivando a melhoria do padrão de vida. 

Apoio Financeiro: 
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A construção dos aportes epistêmicos, contemporaneamente, tem sido desafiada por rupturas e 
mudanças estruturais na sociedade, mormente em função das revoluções tecnocientíficas levadas a 
cabo a partir do século XX. Some-se, ainda, ao pluralismo ético instaurado com a ruptura dos 
argumentos transcendentais na modernidade e o reconhecimento da falibilidade das verdades 
imanentes reveladas pelo dogma religioso. Diante deste contexto torna-se desafiador lidar com a 
diversidade e os dilemas morais típicos de uma sociedade hipercomplexa. O objetivo deste trabalho 
é propor uma discussão sobre as formas e manifestações do pensamento descolonial frente aos 
dilemas morais contemporâneos instaurados com o desenvolvimento tecnocientífico. Assim, torna-
se imperativo às comunidades de argumentação e ao sistema jurídico-político moldar-se e modular 
normativamente as tecnociências. No entando, pode-se avocar uma pluralidade de modelos 
jurídico-políticos, a depender do molde ideológico-político adotado. Quão mais diversa uma 
sociedade, mais desafiadores tornam-se os dilemas morais.  Em que pese esta pluralidade ética, 
reivindicar-se-á, aqui, a necessidade da construção de processos e ações calcadas em imperativos 
biocêntricos, ou seja, pressupostos ético-políticos de relacionamento não-destrutivo do homem com 
os demais elementos naturais e artificiais que compõem o ambiente. O imperativo biocêntrico 
lançaria a afirmação segundo a qual nem tudo que é cientificamente possível é eticamente 
recomendado. Debruça-mo-nos sobre as questões por ora expostas através do cotejo da realidade 
latino-americana, tanto de seus sistemas jurídicos oficiais como o caldo cultural que banha a região. 
O  trabalho tomou como referencial teórico-filosófico as doutrinas epistêmicas descoloniais, a partir 
de textos/categorias de bioeticistas, filósofos e autores latinoamericanos. Assim, pôde-se concluir 
que o contexto latinoamericano tem-se revelado um ambiente fértil de discussão e constituição de 
uma bioética afeita ao caldo cultural da região. Reconhece-se a necessidade de se construir aportes 
epistêmicos descoloniais que sejam norteados por imperativos biocêntricos para evitar que o 
progresso das tecnociências recaia em um ultradesenvolvimentismo destrutivo.  
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A Bioética, em pleno século XXI, contempla temáticas de discussão transdisciplinar, o que 
possibilita a integração de saberes e a reflexão sobre a complexidade da ética e a formação de 
valores em profissionais da área de saúde. Este artigo discute a formação dos profissionais de 
saúde - não médicos, sob a luz da Bioética, como disciplina formativa. Investiga-se a dimensão 
axiológica da formação profissional que atua no âmbito psicoterapêutico. Desta forma, o objetivo 
deste estudo é discorrer sobre como se dá a formação de profissionais nesta área, diante do 
crescimento da autonomia e da responsabilidade individual na comunidade acadêmica da 
atualidade. Trata-se de um estudo bibliográfico documental. A referência para o estudo ocorre a 
partir de documentos: da UNESCO, primeiramente, o relatório da Commission internationale sur 
l'education pour le vingt et unième siècle (Comissão internacional sobre a educação para o vigésimo 
primeiro século), onde se destacam os quatro pilares de um novo tipo de educação: aprendendo a 
conhecer, aprendendo a fazer, aprendendo a viver em conjunto e aprendendo a ser, seguido pela 
análise do projeto A EvoluçÃo Transdisciplinar na Universidade, elaborado pelo  CIRET- Centre 
International de Recherches et d'Etudes Transdisciplinaires (1997), assim como das publicações 
específicas de estudiosos, entre os quais Fortes e Zoboli (2004), Bindé (2004), Andrade e Morato 
(2004) e Siqueira (2008).  Ao longo desta análise percebeu-se a necessidade premente em 
repensar a formação do profissional psicoterapeuta, entre a pluralidade de teorias e práticas, e a 
dimensão bioética de sua formação e compromisso social com a promoção da saúde, do 
fortalecimento ao indivíduo e intervenções psicológicas, considerando o respeito e dignidade de 
humanização do cidadão num contexto de biodiversidade. 

Apoio Financeiro:  
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Introdução: No curso de Enfermagem (São Paulo), a disciplina Sociologia e Antropologia no tópico 
Ciência e Valores propôs um exercício didático-pedagógico a fim de destacar momentos de reflexão 
sobre a moral, ética e prática científica da enfermeira Miss Evers no filme Cobaias com base em 
suas concepções de saúde, vida, morte, doença no contexto de experimento humano para o 
conhecimento médico. Objetivos: Relatar a interpretação discente sobre o filme Cobaias e a 
experiência das descobertas de dilemas éticos. Metodologia: Assistir ao filme e elaborar reflexão 
sobre os trabalhos das presentes alunas, com supervisão do professor, a se orientarem por 
questionamentos da Bioética atual. Resultados: Em relação à bioética de princípios, pudemos 
verificar que todos os profissionais de saúde do filme concordaram de certo modo em participar da 
pesquisa com pessoas portadoras da doença sífilis, embora não tenham sido informados sobre o 
objetivo do tratamento (riscos, avanços da doença, sintomas e efeitos colaterais). A classificação de 
saúde, doença e morte no filme variavam de acordo com uma única concepção de saúde, que 
pressupõe a ausência de patologia. Esse enfoque do processo de saúde-doença não atenta para o 
contexto social de valores, tais como: a pessoa saudável; valores pessoais; ética no experimento 
humano; desigualdade social entre negros e brancos, o contexto familiar, enfim, a sociedade 
saudável. A atual bioética baseada em quatro princípios básicos para a pesquisa (não maleficência, 
beneficência, respeito à autonomia e justiça) não contempla necessariamente o cuidado como um 
valor no campo científico da enfermagem. Conclusão: Com a experiência reflexiva concluímos, no 
contexto didático-pedagógico, esta descoberta dilemática na prática da enfermagem. Há duas éticas 
que enfrentam os profissionais da área saúde: uma ética dos princípios bioéticos, voltada para os 
programas de pesquisa; e uma ética do cuidado, voltado para os programas de tratamento de 
doenças. 

Apoio Financeiro:  
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Palavras-chave PESQUISA CLÍNICA. ÉTICA. FASES DA PESQUISA.  

Introdução: As ciências, principalmente as biomédicas, aliaram-se à tecnologia na sociedade pós-
moderna permitindo manipular o ser humano em todas as fronteiras da vida. Se de um lado, isto fez 
com que as ciências evoluíssem em todas as áreas dos saberes, de outro, fez surgir inúmeros e 
diferentes conflitos éticos e bioéticos nas pesquisas, notadamente as que têm humanos como 
participantes. Objetivo: A proposta deste ensaio foi discutir as alternativas éticas nas pesquisas 
clínicas por meio da bioética, mostrando seu histórico no mundo e no Brasil, o desenvolvimento dos 
medicamentos e os órgãos envolvidos na sua regulação e aprovação. Foca ainda, os conflitos de 
interesses nas pesquisas, ensaios clínicos e publicações médicas. Pretende-se resgatar a 
seriedade das pesquisas clínicas ressaltando a importância da aplicação ética, dentro da bioética no 
cotidiano e no exercício da profissão buscando a promoção do bem e da saúde do ser humano. 
Método: Revisão bibliográfica por meio de artigos publicados, textos de livros, normas regulatórias 
da ANVISA, CEP e CONEP. Resultados: De acordo com a revisão bibliográfica realizada, o setor 
da pesquisa clínica no país está se desenvolvendo devido principalmente ao aumento do número de 
estudos clínicos multicêntricos. E em consequência disso, tem sido crescente também, o número de 
protocolos clínicos submetidos à aprovação de CEP, CONEP e ANVISA que buscam acompanhar a 
evolução desta área da pesquisa por meio de sua normatização.  Conclusão: Com o crescente 
número de pesquisas clínicas no Brasil, cada vez mais seus órgãos reguladores e fiscalizadores 
devem permanecer atentos para que abusos e excessos não sejam cometidos em nome da ciência. 

Apoio Financeiro: Puc-PR- Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
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A Declaração de Helsinque, uma das mais conhecidas políticas da Associação Médica Mundial 
(AMM ou WMA), completará em 2014 seus 50 anos e permanece sendo um dos principais 
documentos internacionais de ética em pesquisa, tendo como objetivo regular e orientar eticamente 
as pesquisas clínicas que utilizam seres humanos. Adotada em todo o mundo desde a sua primeira 
versão em 1964, passou por constantes processos de revisão (1975,1983,1989,1996, 2000, 2008) e 
duas notas de esclarecimentos (uma em 2002 em Washington, e outra em Helsinque, em 2004), 
sendo que o processo mais recente aconteceu em outubro de 2013 na cidade de Fortaleza, no 
Brasil. O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo comparativo entre as diferentes versões, a 
fim de podermos avaliar as mudanças apresentadas frente às necessidades éticas em relação à 
pesquisa de cada momento histórico. Embora a declaração busque impedir as práticas abusivas, 
muitos excessos e desvios ainda tem sido praticado em muitas pesquisas, visto que o universo da 
ciência e da tecnologia modernas tem aumentado constantemente sua capacidade de ação e de 
interferência sobre a vida humana. As justificativas de que para alcançarmos o desenvolvimento 
tecnocientífico devemos correr certos riscos, torna ainda mais urgente à presença de uma 
orientação ética para regulamentar todo esse processo. Conhecer a declaração e as suas 
mudanças facilita a tomada de decisão e orienta os envolvidos, sejam eles médicos ou participantes 
da pesquisa. Observamos que o princípio de orientação e proteção manteve-se presente desde a 
primeira até a última versão, no entanto, percebemos uma diminuição das exigências previstas em 
relação à primeira Declaração de Helsinque de 1964. 
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O processo do conhecimento é sempre complexo, ligado a paradigmas e pressupostos 
epistemológicos e metodológicos de cada época. Se uma teoria científica possui muitas limitações 
para compreender seu objeto de pesquisa, ela pode apresentar seus resultados do saber de forma 
insuficiente e falseada da realidade. Ora, a complexidade, a bioética e a transdisciplinaridade 
procuram superar esses impasses, apresentando-se como uma alternativa a mais aos 
pesquisadores para gerarem conhecimentos e tecnologias em benefícios da humanidade. Assim, a 
pesquisa, de caráter bibliográfico e analítico-reconstrutiva, procura investigar as possíveis relações 
de semelhança e imbricação entre realidade, complexidade, bioética e os benefícios dessa fusão à 
humanidade. Para Edgar Morin, complexidade é tecer junto, religar, rejuntar e reunir um conjunto de 
tecidos complexus, constituídos por realidades heterogêneas inseparavelmente associadas, 
intrincadas pelo paradoxo do uno e múltiplo. Quanto mais as ciências apreendem, compreendem e 
procuram explicar a realidade do ser da coisa, a realidade complexa, dinâmica e evolutiva, com 
suas múltiplas, inter e retros conexões, mais benefícios à humanidade poderá usufruir. Assim, há a 
possiblidade de se estabelecer uma relação entre realidade, bioética e conhecimento, pois há uma 
simetria, um compromisso mútuo entre elas.  

Apoio Financeiro: Universidade de Passo Fundo – UPF 
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Introdução-A ética em pesquisa tem como marco inicial a divulgação dos abusos ocorridos nos 
campos de concentração durante a segunda guerra mundial.As normas brasileiras têm, em 
princípio, caráter de orientação.Objetivam conscientizar a sociedade sobre a pesquisa em seres 
humanos,regulada pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.Objetivo-Caracterizar 
os projetos de pesquisa apreciados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo.Material e Métodos-Tratou-se de uma pesquisa documental, 
descritiva e exploratória, com abordagem quantitativa.Foram consultadas 1.713 folhas de rosto dos 
projetos de pesquisa analisados pelo CEP de 2008 a 2012.Os dados foram coletados pelas 
pesquisadoras,após a aprovação do Projeto pelo CEP-ISCMSP(Projeto nº 175/13- CAAE: 
17026113.0.0000.5479).Resultados-As características,mais freqüentes,nas folhas de rosto 
foram:Área do conhecimento- Ciências da Saúde-1649(65%);subgrupo Medicina-
1069(62,40%);sujeitos de grupos especiais menores de 18 anos(186-10,8%);as pesquisas 
realizadas na ISCMSP (1353-79%);255 (14,88%) projetos multicêntricos,sendo 153 (60%) 
internacionais,e 79-30,98%, nacionais;quanto à participação estrangeira 188(10,97%).Com relação 
ao patrocínio,1246 (72,7%) não foram patrocinados, 226 (13,1%) foram patrocinados.A indústria 
farmacêutica foi o órgão que mais patrocinou os projetos (206-91,5%);quanto aos unitermos dos 
projetos de Enfermagem,32 (23,35%) apresentaram “enfermagem”;além desses dados foram 
encontrados campos preenchidos de forma inadequada,tais como:profissão,titulação,cargo do 
pesquisador;unitermos do tema do projeto.Conclusão- A partir dessa pesquisa destacamos que se 
faz necessário o papel educativo do CEP, junto aos pesquisadores,no preenchimento do protocolo 
de pesquisa, além da  fundamental importância da função do CEP no incremento da pesquisa e do 
desenvolvimento científico,cumprindo de maneira organizada e uniforme suas atividades. 

Apoio Financeiro: PIBIC-CNPq- Vigência 2013-20104 
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Para Thompson, Conflito de interesses é um conjunto de condições nas quais o julgamento de um 
profissional a respeito de um interesse primário tende a ser influenciado impropriamente por um 
interesse secundário. Os objetivos desta pesquisa são: Investigar o impacto da discussão sobre 
conflito de interesses nas Ciências da Saúde com foco nos impasses éticos estabelecidos entre o 
conhecimento científico e a sociedade. Investigar a formação dos pesquisadores e seu grau de 
compreensão da ciência, considerando o fazer e como fazer ciência (pragmática e deontológica) e 
Investigar a competência dos pesquisadores para avaliar o processo de construção do saber 
científico e os impasses éticos surgidos na pesquisa clínica ao longo desse processo. A mediação 
com a Filosofia encontrará elementos em Honneth, que coloca o conflito social como objeto central 
da Teoria Crítica, focalizando deste modo, os conflitos que se originam de uma experiência de 
desrespeito social. A relação entre ética e pesquisa científica surge de um contexto de reflexões 
sobre a neutralidade da ciência e questionamentos sobre a liberdade da comunidade científica.  O 
estudo da ética pode oferecer um leque de possibilidades de abertura ao diálogo interdisciplinar, 
sob os diferentes enfoques epistemológico-metodológico do conhecimento científico e os 
pressupostos da racionalização e humanização da pessoa, tendo em vista a defesa da dignidade e 
a garantia da qualidade de vida do paciente ou participante de pesquisa. Diante do impacto da 
discussão sobre o conflito de interesses em Ciências da Saúde, com foco nos impasses éticos 
estabelecidos entre o conhecimento científico e a sociedade, queremos provar que conflitos de 
interesses decorrem de uma compreensão equivocada da gestão pública no setor da pesquisa 
científica, resultando no desrespeito social e na reificação dos indivíduos em seu processo de 
participação do controle social dos recursos envolvidos na pesquisa. 
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A hospitalização de uma pessoa em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um momento difícil 
para a família, que pode experimentar diferentes sentimentos e enfrentar situações de estresse, 
distúrbios do humor e ansiedade durante todo o acompanhamento da internação. Neste ambiente 
crítico, a separação do doente de sua família é imposta pelas rotinas da internação, visitas e pela 
estrutura física e organizacional que, acaba por priorizar a conveniência dos profissionais de saúde, 
deixando as prioridades de pacientes e seus familiares em segundo plano. O objetivo deste relato é 
descrever a experiência embasada no relacionamento entre os pacientes e seus familiares e a 
equipe de enfermagem em uma UTI de um hospital privado/filantrópico. A relação entre 
enfermagem e paciente/família deve basear-se em disponibilidade e ter por objetivo o bem-estar 
dos envolvidos. É possível observar que, muitas vezes, a dificuldade neste relacionamento está 
associada com a falta de preparo da enfermagem frente às necessidades da família, insegurança 
na execução de procedimentos e conflito de informações e à reorganização do trabalho. A família 
do paciente internado na UTI encontra-se numa condição de vulnerabilidade e por diversas vezes 
com sua autonomia prejudicada, visto que a mesma se depara com diversos sentimentos de 
angústia, desespero e desamparo. Neste contexto, a equipe de enfermagem tem a função de 
acolher e estabelecer vínculo de forma que amenize tais sentimentos. A família, que por sua vez, 
ainda é vista com pesar, já que as atividades são centradas no modelo tecnicista e voltadas quase 
que exclusivamente para a pessoa internada. A dificuldade de relacionamento entre a enfermagem 
e a família induz ao distanciamento(2). O cuidado de enfermagem na UTI vai além de consentir a 
visita do familiar, compreende também o estabelecimento de uma relação de confiança e de auxílio, 
inserindo a família como elemento no cuidado prestado.  
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Conforme determinacão do Conselho Federal de Enfermagem, através da Resolução n° 172 de 
1994, foi autorizada a criação das Comissões de Ética de Enfermagem como órgãos 
representativos dos Conselhos Regionais junto a instituições de saúde, conferindo à estas, funções 
educativas, consultivas e fiscalizadoras do exercício profissional e ético dos profissonais de 
enfermagem(1). O objetivo deste relato é descrever a experiência desenvolvida durante a 
implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em um hospital privado/filantrópico na cidade de 
São Paulo. Apesar de estar há muitos anos atuando no mercado (desde de 1972), o Hospital Santa 
Isabel não possuía uma Comissão de Ética de Enfermagem, tendo em vista que até então, os 
processos éticos eram discutidos e compartilhados junto à Comissão de Ética da Santa Casa de 
São Paulo, entidade mantenedora do referido hospital. Considerando a diversidade observada no 
perfil de atendimento do Hospital Santa Isabel em relação ao Hospital Central da Santa Casa de 
São Paulo, percebeu-se a necessidade em implantar uma Comissão de Ética de Enfermagem 
específica aos processos do Hospital Santa Isabel. Desta forma, no início do ano vigente, foram 
nomeados os integrantes da primeira Comissão de Ética de Enfermagem, eleitos através de voto 
sigiloso dos profissionais de enfermagem da instituição. Desde sua implatação, a Comissão de 
Ética de Enfermagem do Hopsital Santa Isabel não recebeu nenhuma denúncia que culminasse na 
abertura de um processo ético investigativo. Todavia, ações educativas e orientações preventivas, 
com vistas à conscientização dos profissionais de enfermagem e garantia da assistência segura ao 
paciente, constituem atividades em desenvolvimento na instituição. Desta forma, não restam 
dúvidas que a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem na instituição resultará em melhor 
análise dos processos hospitalares, qualificação profissional e atendimento seguro aos pacientes.  
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A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é popularmente vista como um local de morte. Porém, sabe-
se que na prática trata-se de um local onde pacientes críticos são vigilantemente monitorados por 
necessitarem de assistência intensiva contínua com equipe especializada.  Considerando a última 
definição de cuidados paliativos (CP) pela Organização Mundial de Saúde (OMS) entende-se que 
tais cuidados devam ser oferecidos aos pacientes desde o diagnóstico inicial da doença. Todavia, 
culturalmente são frequentemente entendidos como a assistência ao paciente quando a morte é 
iminente. Em vista deste panorama, o objetivo deste trabalho é fazer o relato da experiência da 
equipe multiprofissional da UTI de um hospital privado/filantrópico diante dos casos de CP.  A 
equipe multiprofissional da UTI é composta por assistente social, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médicos, nutricionista, psicólogo, equipe 
de apoio administrativo e demais áreas de apoio hospitalar. Diariamente a equipe discute os casos 
dos pacientes e traça o plano terapêutico individualizado. Os casos de CP são tratados 
multidisciplinarmente, juntamente com a família e o paciente. Tais experiências têm mostrado o 
forte entrosamento da equipe e o amadurecimento de seus membros frente cada caso vivenciado. 
Os princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, propostos por Beauchamp e 
Childress em 1979, são claramente observados e respeitados pela equipe multidisciplinar. Pessini 
(2001) aponta que os profissionais devem pesar riscos e benefícios de cada decisão clínica na 
intenção de evitar tratamentos fúteis e inúteis. Cabe ressaltar que o hospital ainda não dispõe de 
uma equipe especializada em CP (projeto já em andamento). Mesmo vivenciando uma assistência 
de excelência neste campo, a presença de uma equipe especializada em CP certamente refletiria 
em melhorias referentes à uniformidade conceitual do que é a essência e do entendimento do CP, 
que impactariam diretamente na assistência sistematizada e cada vez mais individualizada e 
humana.  
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As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) têm o objetivo de oferecer atenção contínua e suporte 
avançado de vida a pacientes críticos, através do uso de recursos de alta tecnologia e equipe 
especializada. Para que a assistência neste ambiente aconteça de forma sistematizada e eficiente, 
é fundamental que a equipe multidisciplinar defina diariamente um plano terapêutico individualizado 
aos pacientes. O objetivo deste relato é descrever a experiência da equipe multiprofissional e a 
implantação da visita multidisciplinar em uma UTI de um hospital privado/filantrópico.  A equipe 
multiprofissional da UTI é composta por assistente social, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médicos, nutricionista, psicólogo, equipe de apoio 
administrativo e demais áreas de apoio hospitalar. Diariamente, pela manhã, ocorre na UTI a visita 
multidisciplinar que consiste na reunião dos profissionais para traçar o plano terapêutico de cada 
paciente hospitalizado. Desde sua implantação na unidade, o formato da visita multidisciplinar 
passou por diversas melhorias, considerando desde o período mais adequado para sua realização 
até o conteúdo dos registros contidos em impresso padronizado. Uma das características mais 
relevantes a ser considerada durante as visitas consiste na participação ativa do técnico de 
enfermagem, que expõe seu ponto de vista e evidencia questões assistenciais importantes. 
Atualmente, após três anos desde a implantação da visita multidisciplinar, torna-se evidente a 
maturidade e o discernimento dos diversos profissionais da equipe, no que concerne à condução de 
casos complexos, considerando a importância de cada uma das áreas envolvidas. É perceptível o 
respeito aos princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça (propostos por 
Beauchamp e Childress em 1979) tanto em relação à conduta terapêutica, como à abordagem 
multidisciplinar. Nesse contexto, todos os casos são discutidos de forma transdisciplinar, como 
propõe a bioética, em que cada profissional executa seu papel com segurança e excelência, 
fundamentado em um plano terapêutico devidamente estabelecido.  
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INTRODUÇÃO: Segundo as diretrizes da Resolução 466/12, toda pesquisa que inclui seres 
humanos deve ser submetida e avaliada por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) registrado na 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Estes CEPs são compostos por membros 
voluntários capacitados em pesquisa e com conhecimento em bioética. Para cumprir sua função 
social com competência, estes membros devem saber avaliar a pertinência científica e a viabilidade 
técnica de um projeto de pesquisa. Para tanto, a capacitação dos membros dos CEPs é de 
fundamental importância, pois o conhecimento é indispensável para a boa avaliação dos projetos e 
proteção dos participantes da pesquisa. OBJETIVO: Identificar os programas educativos realizados 
pelos CEPs do município de Belo Horizonte (BH)/Minas Gerais (MG). METODOLOGIA: Pesquisa 
seccional e descritiva, realizada através de entrevista com coordenadores/vice-coordenadores de 
23 CEPs. A coleta de dados foi realizada no ano de 2012, referente ao ano de 2011. Os resultados 
foram analisados através de estatística descritiva. RESULTADOS: Durante o ano de 2011, 
12(52,2%) dos CEPs de BH ofereceram aula ou curso sobre ética e/ou bioética em pesquisa e 
20(87%) não possuíam cronograma de treinamento. Dos que disponibilizaram essa capacitação, a 
maioria direcionou-a para membros e pesquisadores. Dois dos três CEPs que possuíam 
cronograma de capacitação abordavam o tema vulnerabilidade em pesquisa. A maioria dos 
entrevistados - 22 (95,7%) - reconheceram que deveriam haver mais programas de capacitação 
para os membros, sendo que, desses, 90,9% afirmaram que essa atividade seja de 
responsabilidade CONEP e 54,5% pontuaram que deveriam ser desenvolvidos pelo CEP. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Faz-se necessário que os CEPs da capital mineira promovam 
atividades educativas em ética em pesquisa/bioética tanto para os membros, como para os 
pesquisadores e comunidade, com o objetivo de facilitar a reflexão sólida e racional, considerando 
os interesses de todos os envolvidos, e principalmente assegurar a proteção e bem estar dos 
participantes de pesquisas. 
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O nó górdio que se coloca à reflexão bioética contemporânea é a proteção dos sujeitos vulneráveis 
em face do biopoder, que contempla a biopolítica como mecanismo de inclusão da vida biológica na 
esfera do poder estatal e da política. Neste contexto de avanço da biotecnologia se inserem práticas 
de experimentação em seres humanos, e se revela o poderio e a influência de corporações 
industriais e financeiras, cujas ações resultam quase que exclusivamente na mercantilização da 
“saúde” e na consequente subtração de direitos humanos. Um dos problemas que surgem é a 
realização das pesquisas multicêntricas. Apesar de a Resolução CNS n. 346/2005 definir “projeto 
multicêntrico” como “projeto de pesquisa a ser conduzido de acordo com protocolo único em vários 
centros de pesquisa”, o que se verifica é aplicação de regras e padrões distintos, relativizando a 
proteção dos sujeitos de acordo com o estágio de desenvolvimento científico e com as 
disponibilidades de tecnologia e recursos financeiros de cada país. Tem-se, assim, uma “dupla ética 
de pesquisa”, que facilita a prática de abusos. Um exemplo são as exigências relativas ao processo 
de consentimento informado. Omite-se informação sob a justificativa de que os participantes de 
pesquisas não seriam aptos a compreendê-la em sua totalidade devido a baixos níveis sociais e 
culturais. Entretanto, o que deveria ser realizado para uma pesquisa eticamente aceitável é um 
procedimento ainda mais rígido de consentimento informado. Quanto melhor o processo 
informativo, mais legítima a decisão, e menos atuante o biopoder sobre os vulneráveis. Deve-se, 
assim, revisar os instrumentos bioéticos de proteção de participantes em pesquisas visando o 
estabelecimento e certificação de procedimentos éticos que tutelem a dignidade humana, de modo 
a controlar o biopoder para que à “vida nua”, de Agamben, não seja subtraída também a qualidade 
de “vida”. 
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A preocupação com o bem-estar dos animais mantidos sob a tutela dos seres humanos é antiga, 
Pitágoras já alertava para o valor inerente às “coisas vivas”. Contudo, o tema de proteção dos 
animais é recente e recebe notoriedade através da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, 
se consolidado nos últimos 30 anos através de uma complexa normatização que regulamenta o uso 
de animais em pesquisa e ensino apoiado no principio ético dos três erres: redução, substituição e 
refinamento. A atribuição do status moral é apoiado na senciencia, incluindo apenas os vertebrados. 
A pergunta norteadora deste estudo é se existe uma fundamentação ética para inclusão dos 
invertebrados nesta categoria de proteção. Para tal foram realizadas análises nas legislações 
nacionais e internacionais e consultada argumentação de filósofos e cientistas favoráveis e 
desfavoráveis. Inicialmente deve-se ater ao conceito artificial vertebrados e invertebrados, uma vez 
que o primeiro é apenas um subfilo do Filo Chorada diferenciado apenas pela presença da coluna 
vertebral. Por outro lado, a heterogeneidade e diversidade de habitats, hábitos e morfológica de 
invertebrados não justifica uma legislação (11.794/08) que proteja apenas 5% da fauna. Somente a 
Suécia inclui os invertebrados na sua normatização e o Reino Unido e o Canadá incluem os 
cefalópodes (polvos, lulas e sépias). Enquanto argumentos desfavoráveis se apoiam na 
complexidade do sistema nervoso e presença de processos mentais, os movimentos pró-
invertebrados, considera a existência de nociceptores, logo capacidade de sentir estímulos bons e 
ruins, bem como o valor inerente do ser vivo, independente da sua complexidade Faz-se necessário 
refletir sobre elementos que subsidiem novas discussões éticas sobre o uso de animais no ensino e 
pesquisa considerando na nova proposta de status moral, também os animais invertebrados, tendo 
como base o princípio da precaução, aliado ao da dúvida. 
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Introdução: Sujeitos de pesquisa são elementos primordiais nas pesquisas, e foram durante muito 
tempo utilizados de diversas formas sem nenhuma preocupação com seus direitos. Recentemente 
tem-se aprimorado mecanismo de proteção destes indivíduos. Objetivos: Demonstrar a evolução 
dos direitos dos sujeitos de pesquisa e os mecanismos existentes atualmente para a sua proteção. 
Material e métodos: Revisão de literatura baseada em base de dados científicos (Pubmed, 
Medline, Scielo), bem como na legislação brasileira atual, com ênfase nas resoluções da CONEP. 
Discussão: Os comitês de ética em pesquisa (CEP) e o termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE) são os principais mecanismos de proteção dos sujeitos de pesquisa. Eles tem seus direitos 
assegurados pelas legislações atuais, bem como a garantia de serem protegidos durante e após as 
pesquisas. Não se admite que a pesquisa realizada somente ofereça benefícios ao pesquisador ou 
a uma comunidade específica, sem que o principal elemento destas pesquisas seja beneficiado. Os 
comitês de ética em pesquisa (CEP) tem como função analisar todas as pesquisas realizadas no 
país que envolvam seres humanos, avaliando a importância da pesquisa a ser realizada, seu 
delineamento, a proteção dos sujeitos de pesquisa, além de todos os fatores éticos e científicos 
envolvidos. O TCLE do sujeito da pesquisa é premissa fundamental para a realização de pesquisas 
em seres humanos, e item obrigatório na garantia dos direitos dos sujeitos de pesquisa. O 
pesquisador deve obrigatoriamente informar ao sujeito da pesquisa todos os detalhes sobre a 
pesquisa em questão, bem como informar a real participação do sujeito de pesquisa. Deve ficar 
claro os riscos para o sujeito de pesquisa, e seus direitos devem ser assegurados em caso de dano 
à sua saúde. Conclusão: Atualmente percebe-se uma nítida evolução nos direitos dos sujeitos de 
pesquisa, dotando-se estes elementos de garantias que antes não existiam, e permitindo que as 
pesquisas possam ter características éticas em todos os seus elementos. 
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As Assembleias Mundiais de Saúde (AMS) da OMS são espaços sociais de consensos e dissensos, 
sobre a saúde dos povos, nos quais representantes dos Estados-Membros adotam resoluções, 
convenções e recomendações que influenciam as políticas públicas de saúde, em âmbito nacional. 
O presente trabalho apresenta um relato da experiência de observação da 65ª AMS, ocorrida na 
ONU em maio de 2012. Trata-se de uma base empírica complementar à pesquisa de doutorado 
desenvolvida na OMS e ONU, em 2012. Descreve a relação com um objeto heterogêneo de 
mediação, socialmente construído pelo processo organizativo da OMS para a Assembleia: o 
artefato linguístico public badget. Este artefato propiciou acessibilidade ao evento, agregando ao 
coletivo que determina a política da OMS pessoas interessadas em observá-lo e desconsideradas 
pela categoria “outros participantes”, padronizada pela Organização. Além disto, produziu relações 
e atores sociais, e construiu a identidade public badget para estudantes, pesquisadores e demais 
interessados. A ausência de fronteira entre as condições de imprevisibilidade e regras instituídas 
para o acesso recaiu numa implicação ética, ao gerar trajetórias periféricas de exclusão social em 
microcontextos do fórum. As trajetórias de exclusão/inclusão não são delimitadas. Neste sentido, 
novos trânsitos (inclusivos) podem ser estabelecidos, o que requer a busca pelos fatores de risco da 
ruptura social que precedem a ocupação da zona periférica (Castel, 2008). A vivência gerou 
reflexão crítica sobre a importância de elasticidade entre norma e contexto, no processo 
organizativo das Assembleias Mundiais de Saúde, bem como a necessidade de a OMS tornar 
público, previamente ao evento, seu protocolo de credenciamento para estudantes e pesquisadores.  
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A propriedade intelectual na produção de medicamentos tem levantado questões sobre privatização 
do conhecimento e acessibilidade no campo da saúde pública. Estudos recentes têm demonstrado 
que mundialmente os índices de restrição do acesso a medicamentos de uma forma geral ainda são 
elevados. A constatação do cenário global de recursos finitos para saúde tem levado os países a 
desenvolverem estratégias de otimização, priorização ou mesmo racionamento desses recursos. Ao 
propor a garantia de acesso universal a tratamentos de custo elevado como o tratamento para a a 
aids, o Governo brasileiro tem o difícil papel de definir prioridades e otimizar recursos nesta área. 
Em 2007, o Governo brasileiro, como estratégia de sustentabilidade da política de acesso universal 
aos antirretrovirais, declarou concessão de licenciamento compulsório para o Efavirenz, sob fortes 
protestos da indústria farmacêutica e seus representantes. O presente estudo tem por objetivo 
analisar em perspectiva bioética, e segundo método proposto por Mainguenau, os discursos dos 
implicados no episódio, confrontando-os com as consequências sociopolíticas da decisão 5 anos 
depois. A metodologia do trabalho consistiu em análise documental dividida em dois momentos: 
análise descritiva em uma perspectiva cronológica das manifestações e no segundo uma análise de 
discurso. A análise descritiva permitiu visualizar as aparições e as ausências dos atores em 
momentos chave, o dito e o silenciado e levantou subsídios importantes para a análise de discurso 
do corpus proposto. O segundo momento permitiu identificar estratégias no campo discursivo de 
reafirmação de fragilidades, poderes, interesses e posicionamentos conflitantes na proteção da 
propriedade intelectual no campo da assistência farmacêutica. Entre as conclusões apresentadas, 
destaca-se a relevância de se lançar mão de instrumentos que permitam uma análise crítica das 
estratégias discursivas de cada ator na perspectiva da bioética, considerando seu possível impacto 
no processo de tomada de decisões políticas que possam priorizar o interesse público. 
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A objeção de consciência surgiu na Idade Média, com base religiosa e migrou para outras áreas, 
inclusive a médica. Embora seja conhecida desde a Antiguidade, tem se tornado mais presente 
desde o século passado, sendo, portanto, recente a ideia do direito à objeção de consciência. O 
objetor de consciência se recusa a cumprir o que não esteja de acordo com seus princípios, por 
questão de convicção moral, filosófica ou política. Muito se discute sobre o direito do médico à 
objeção de consciência. No Brasil, o atual Código de Ética Médica/2009 estabelece o direito de o 
médico se recusar a realizar atos que, embora legais, sejam contrários à sua consciência. Neste 
momento, ele exerce sua autonomia. Entretanto, as normas técnicas do Ministério da Saúde não 
reconhecem o direito à objeção de consciência se existir risco de morte, se não houver outro 
médico ou se a omissão médica causar danos ao paciente. Assim, fica claro que a autonomia não é 
ilimitada. Se não houver outro médico, terá de atender, em nome de suas prerrogativas 
profissionais, da não maleficência e da beneficência do paciente. Os mandamentos do Direito são 
coercitivos. Entre eles, a objeção de consciência é uma exceção, pois justifica e autoriza o 
descumprimento da norma, com isenção da sanção. A objeção de consciência é prevista 
diferentemente em vários Estados soberanos: uns na Constituição, outros em leis ordinárias, e 
outros somente em decisões judiciais. Respeitar convicções íntimas, sem prejudicar terceiros, 
recusando-se a obedecer a leis, por questão de convicção moral, filosófica ou política, pressupõe 
senso de justiça e defesa do bem e são capacidades morais das pessoas éticas. Assim, o 
entrelaçamento entre objeção de consciência, Direito e Bioética apresenta-se campo profícuo de 
estudo e discussão. 
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A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS-1986) é considerada ontológica para a saúde pública no 
Brasil porque propõe o debate sobre a democratização da saúde em que considera a saúde um 
direito sendo definida por um contexto histórico em que é a resultante de uma série de outros 
fatores que se articulam entre si como a alimentação, moradia, educação, ambiente, transporte, 
trabalho, remuneração, repouso, lazer e a participação da população na organização, gestão e 
controle dos serviços e ações em saúde. A participação da comunidade nos Conselhos e  
Conferências de Saúde demonstra que o processo de democratização deve ir além do voto, pois 
pressupõe a prática da cidadania a partir do controle cidadão. O presente trabalho objetivou 
visualizar o conceito de equidade presente nos quatro últimos relatórios finais das conferências 
nacionais de saúde e, a partir daí perceber como a participação da comunidade subsidia a 
equidade. O método utilizado foi a Análise de Conteúdo. O termo equidade foi selecionado pelo 
visualizador do Acrobat PDF nos 4 últimos relatórios em comparação com o relatório final da 8ª 
CNS. Foram encontradas quatro categorias de Equidade: princípio norteador; acesso; alocação de 
recursos e participação sendo que das 70 vezes em que o termo “equidade” apareceu nos relatórios 
33 foram como princípio norteador; 21 como acesso; 15 como alocação de recursos e apenas 1 vez 
como participação.O princípio norteador revela que o conceito foi sendo assimilado aos poucos, 
porém, pela quantidade de trabalhos propostos observa-se a diversidade de representações que 
demonstra que a equidade vem sendo observada cada vez mais, por outro lado, a participação 
parece estar perdendo quantidade, o que pode preocupar se considerarmos que é pela participação 
que se garante o acesso e a alocação de recursos  para grupos representados. O esvaziamento 
das participações pode significar perda de espaço e de priorização. 
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O exercício da medicina experimenta alterações substanciais, com forte impacto na interação entre 
médico e paciente, especialmente em sua dimensão ético-jurídica. Hoje, o paciente é centro 
autônomo de decisão. Conta-se um poder jurídico de autodeterminação nos cuidados de saúde, 
ancorado nos direitos fundamentais à liberdade e à integridade psicofísica, cuja expressão maior é 
o consentimento informado. Por sua vez, a efetiva participação do paciente nos processos 
decisórios relativos aos cuidados de saúde exige a verificação de sua competência ou capacidade 
para consentir. O expediente em questão é utilizado para identificar as pessoas que emitem 
decisões autônomas e responsáveis. Se o paciente não é competente, seu assentimento não 
constitui autorização idônea para a execução de intervenção diagnóstica ou terapêutica, assim 
como seu dissentimento não é suficiente para obstar a legítima atuação do médico. O estudo 
pretendeu identificar as principais características do instituto da competência. Trata-se de 
investigação descritiva e exploratória, com enfoque bibliográfico. Foram consultadas fontes 
provenientes de diversas instâncias, nacionais e estrangeiras, especialmente estadunidenses e 
espanholas, de caráter jurídico e bioético, servindo-se do método indutivo. Em sociedades 
democráticas e pluralistas, a avaliação da competência deve possuir caráter procedimental, não se 
condicionando pelos valores manejados e vivenciados pelo paciente, sob pena comprometer os 
seus direitos fundamentais. Com efeito, a competência pode ser articulada a partir de quatro 
aptidões do paciente para: compreender informações relevantes sobre seu estado de saúde, como 
diagnóstico, tratamento recomendado, efeitos adversos, riscos e benefícios, alternativas 
terapêuticas; autorreferenciar as informações recebidas pelo médico sobre seu estado de saúde; 
manipular informações relevantes sobre seu estado de saúde e opções terapêuticas, de modo a 
construir uma decisão autêntica, levando em conta a sua escala de valores no balanceamento dos 
riscos e dos benefícios envolvidos; comunicar uma decisão sobre cuidados de saúde. 
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Palavras-chave: GESTAÇÃO, MITOS, AUTONOMIA. 

Introdução: A atenção à saúde bucal da gestante realizada nas unidades da ESF merece lugar nas 
discussões no contexto da Bioética. O tratamento odontológico na gestação ainda é marcado pelo 
abandono, gerado em parte por crenças culturais e infelizmente o Cirurgião Dentista não está 
preparado para compreender a diversidade cultural ,teológica ,espiritual que é própria do ser 
humano ,que faz parte da nossa natureza .Na gestação é como se certas forças fossem divinizadas 
e cultuadas ao espírito de uma forma ampliada misturada às superstições. Como por exemplo: Se a 
gestante tem azia, a criança nascerá cabeluda. Durante a gravidez a mãe deve comer por dois. Se 
a gestante não comer o que tem desejo, o bebê nascerá com uma marca parecida com o alimento. 
O tratamento odontológico pode trazer malefícios para a saúde do bebê por causa do anestésico 
Objetivos: Constatar que a formação acadêmica do Cirurgião Dentista é tecnicista e é responsável 
pela a dificuldade em perceber que a boca tem um dono e este dono tem um espírito, tem suas 
crenças, seus valores, uma história de vida e merece e deve ser respeitado como um ser humano 
integral e divino seja em qual contexto esteja inserido. Metodologia: Revisão de literatura utilizando 
base de dados www.bireme.br. Resultados: A odontologia ainda enfrenta problemas para o 
tratamento odontológico devido as crenças e práticas populares que renegam cuidados nesta etapa 
de vida. A palavra do médico tem um poder maior do que a do dentista, porém, quando se trata de 
tratamento odontológico a crendice popular fala mais alto- A gestante pode se tornar menos 
receptiva ao tratamento guiada pelo instinto de proteção ao bebê. Conclusão: Ao abandonar o 
tratamento a gestante de um modo está exercendo sua autonomia, de agir conforme suas escolhas. 
Porém, a Odontologia não consegue atuar plenamente no princípio da Beneficência. Há de se rever 
a formação do Cirurgião Dentista que cada vez mais conta com novas tecnologias e cada vez mais 
se distancia do básico, do elementar que é olhar o outro e a vida exige ser realizada. Ela concede 
um novo conflito, pede um desvio da rota, um outro olhar...Um olhar de corpo e alma ...e não 
esquecendo do odontograma. 
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A pesquisa discute a importância da religião como uma aliada no atendimento espiritual hospitalar. 
Receber conforto espiritual, ser respeitado na sua autonomia e biografia durante o enfrentamento 
da dor e do sofrimento em ambiente hospitalar auxilia a amenizar a dor de quem padece. Cada 
pessoa tem a sua espiritualidade e necessidades espirituais. Cada pessoa relaciona-se com o 
sagrado ou transcendente à sua maneira, independente de praticar ou não uma religião. Mesmo 
baseadas na fé, cada religião apresenta normas e orientações muitas vezes conflitantes. Num 
contexto de uma sociedade pluralista, em ambiente hospitalar onde os grupos religiosos 
apresentam-se como voluntários para visitar os enfermos, há que se evitar a imposição, a coerção e 
o preconceito, pois discutimos uma pedagogia ética, onde se deve existir respeito e liberdade. 
Discute-se a necessidade do enfermo ser respeitado e ser reconhecido no seu lado espiritual, 
permitindo que possa exercer a sua autonomia religiosa durante o período em que estiver acolhido 
em ambiente hospitalar. Na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos de 2005, a 
UNESCO estabelece que a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais 
devem ser respeitados em sua totalidade. Objetiva-se analisar as exigências da Bioética frente ao 
acolhimento ao vulnerável, para que o atendimento espiritual traga ao enfermo um bem terapêutico 
e espiritual. Portanto, os processos de gestão institucional precisam ser estudados sob a ótica da 
escuta sensível, pois só poderemos gerir relações de ternura respeitando as diferenças, pois a ética 
tem compromisso com o cuidado e com a promoção da dignidade humana. Neste contexto, a 
prudência e a virtude devem ser o cerne do agir moral, pois permitir que o enfermo exerça a sua 
autonomia é indispensável tanto para as resoluções dos dilemas no campo da Bioética, quanto para 
o cuidado integral da pessoa que sofre. 
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Cuidar de si mesmo é uma maneira de estar presente no mundo, de se conhecer. Há diversos 
modos de cuidar de si, porém a finalidade em todos eles é encontrar o equilíbrio físico e mental. 
Tivemos como objetivo neste estudo pesquisar e mostrar as diversas maneiras de cuidar de si, 
trazidas principalmente por Michel Foucault em seu livro A Hermenêutica do Sujeito. Usamos como 
metodologia de pesquisa a revisão de literatura. Além do livro citado, também buscamos referências 
entre artigos em publicações nacionais e internacionais de outros autores. Como resultados, 
encontramos diferentes técnicas de cuidados de si propostas pelos pesquisadores, como exemplo:  
tratar bem aos outros é uma maneira de cuidar de si, pois tal atitude pode liberar ocitocina, trazendo 
a sensação de bem-estar. A parrhesia é outra técnica de cuidado de si e significa a necessidade de 
nada esconder um do outro e de se falar francamente. Aprender as virtudes e desaprender os vícios 
é uma noção de desaprendizagem essencial no cuidado de si. Outra entre as técnicas do cuidado 
de si implica, sobretudo, em prepararmo-nos para as privações eventuais descobrindo, finalmente, o 
quanto é simples renunciar aquilo que o hábito tem nos incitado apegar.  Voltar o olhar para si, 
cuidar de si, é desviá-lo dos outros, desviá-lo da agitação cotidiana, da curiosidade que nos leva ao 
interesse pelo outro. Concluímos que a prática da cuidado de si é essencial na vida de todos nós. 
Podemos exercer essas técnicas do cuidado de si no cotidiano a fim de nos tornarmos semelhantes 
no sentido de respeitarmos uns aos outros, de sentirmos empatia uns com os outros, no entanto, de 
maneira em que cada um possa estabelecer sua individualidade, sua singularidade, tornando a vida 
possível de diversidade. 
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Introdução: O enfermeiro é um agente especialmente preparado para reconhecer as necessidades 
de ajuda e a elas responder adequadamente.  As ações da enfermagem são terapêuticas, pois 
auxiliam o indivíduo doente que necessita de cuidados bem como a pessoa sadia nas atividades 
preventivas e educativas. Utiliza-se da sua pessoa como instrumento de comunicação através da 
relação interpessoal nos mais diferentes procedimentos. Objetivos: Conhecer e comparar as 
concepções do cuidar dos discentes e dos docentes de enfermagem. Casuística e Método:Tratou-
se de um estudo descritivo, analítico e transversal.O estudo foi realizado na Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), no Curso de Graduação em Enfermagem com 
aplicação da Escala de Avaliação do Significado do Cuidar (EASC)para os alunos do 4º ano e o 
corpo docente,totalizando 33 discentes e 28 docentes.Os dados foram coletados após a aprovação 
do projeto pelo CEP-ISCMSP. Resultados: Nos resultados foi possível visualizar que as opiniões 
dos discentes e docentes foram parecidas na maioria dos domínios.No domínio pessoal humano a 
média dos discentes foi (32,6%) e dos docentes (35,4%). No domínio imperativo moral a média dos 
docentes (32,1%) e os discentes (31,8%). Domínio afeto a média dos docentes foi (33,2%), e os 
discentes (32,6%). Domínio relação interpessoal a média dos docentes (38,2%) os discentes 
(37,2%). Domínio intervenção terapêutica a média dos docentes (39,7%), os discentes (39,3%). 
Conclusão: O presente estudo permitiu conhecer e comparar as concepções do cuidar dos 
discentes e docentes. Participaram do estudo 29 docentes e 33 discentes, total 62 sujeitos. Os 
resultados demonstram não haver diferença significativa (p> 0,05) para a maioria dos domínios, o 
único domínio que apresentou diferença significativa (p= 0,002) foi “pessoal humana” onde 
encontrou-se a media maior para o grupo de docentes. 
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A omissão legislativa no sistema jurídico brasileiro sobre reprodução assistida post mortem, por 
envolver questões bioéticas, acarreta dúvidas no que tange os direitos sucessórios do infante após 
a morte de um dos genitores. O ponto de vista majoritário prevê que deve haver uma interpretação 
extensiva do artigo 1.597, inciso IV, do Código Civil Brasileiro, defendendo o reconhecimento da 
condição de filho a todos havidos por meio da técnica. Objetiva-se analisar através de pesquisa 
bibliográfica os limites e possibilidades sucessórios do infante concebido a partir de reprodução post 
mortem. A ciência contemporânea traz a possibilidade de procriação para casais com problemas de 
infertilidade e fertilização. Porém, existem alguns questionamentos, principalmente se tratando de 
reprodução assistida post mortem, na qual embriões são crio preservados para uma futura 
utilização, possivelmente após a morte de um dos cônjuges. A inseminação artificial post mortem, é 
um procedimento não regulamentado diretamente na legislação brasileira constitucional ou 
infraconstitucional. Diante do vácuo legislativo, restam dúvidas no que tange os direitos sucessórios 
do filho advindo de tal prática, devendo o aplicador do direito basear-se no princípio constitucional 
da igualdade entre os filhos, independente da qualificação e origem. Conclui-se que nesta 
modalidade de inseminação é utilizado material genético do casal, casado ou em união estável, com 
a particularidade de que um dos genitores já se encontra falecido no momento da reprodução. 
Porém, para que ocorra é necessário consentimento expresso do autor da herança, no momento da 
colheita do material genético. Em atenção ao princípio constitucional da igualdade de filiação 
previsto no artigo 227, § 6º, da Constituição Federal corroborado pelo artigo 1.596, do Código Civil, 
a criança assim concebida, tem iguais direitos de família e sucessões em comparação com os 
herdeiros da mesma classe e do mesmo grau. 

Apoio Financeiro: Universidade Paranaense - UNIPAR/PEBIC/CNPq 
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A atenção à saúde em redes é estratégia do sistema único de saúde para a integralidade no 
atendimento às pessoas.  As redes de atenção psicossocial têm por finalidade a ampliação e 
articulação de pontos de atenção à saúde de pessoas com sofrimento mental e com necessidades 
decorrentes do uso de substancias que causam dependência. Nesse cenário o Estado propõe a 
qualificação do cuidado para o acolhimento, acompanhamento contínuo e a atenção às urgências. 
Notamos que a articulação entre os serviços, trabalhadores e sociedade se caracteriza por meio de 
trocas, o que evoca a solidariedade. Essa tem o potencial de atuar como o cimento para a 
consolidação da rede no acompanhamento e terapêutica no cuidado em saúde mental.  Como 
estrutura organizacional, a rede pode também ser entendida como uma dinâmica de atores em 
permanente renegociação de seus papéis, favorecendo soluções para os problemas num contexto 
de mudanças e compromissos mútuos, e, portanto, de interdependência dos atores e organização 
dos serviços. A solidariedade mantém o compromisso de uma rede operando de forma articulada, 
com co-responsabilização entre os diversos serviços e níveis de saúde, assim como profissionais, 
usuários e sociedade. Esta é considerada como reciprocidade ou interdependência, além de 
assistência entre os membros de um grupo assegurando coesão interna. A solidariedade também 
sustenta as relações horizontais, o vínculo entre os sujeitos desse processo de viver, importante 
para o estabelecimento de terapêutica realizada no território. A solidariedade aparece como o que 
mantêm as ligações, o que mantém viva e forte a rede de atenção. Em saúde mental, a importância 
da solidariedade se faz ainda maior, uma vez que é preciso entender uma sociedade de diferentes 
indivíduos, com diferentes modos de agir. Por isso a atenção à saúde mental em rede se insere no 
campo da bioética com co-responsabilidade do cuidado da unidade na diversidade. 
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Introdução: Cuidados paliativos tem o intuito de melhorar a qualidade de vida de pacientes e 
familiares com doenças sem possibilidades terapêuticas de cura através da prevenção e alívio do 
sofrimento físico, psíquico e/ou espiritual. Para que tal situação ocorra, é preconizado o 
envolvimento de equipe multidisciplinar. Objetivos: Relatar as atividades da equipe multidisciplinar 
do Programa de Cuidados Paliativos (PCP) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Método: O 
PCP, criado em maio de 2012, é composto por médica (coordenadora) e residente do Serviço de 
Dor, dois professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Medicina e Enfermagem), 
enfermeira do núcleo de Cuidados Paliativos, farmacêutico, psicólogo, assistente social, médico 
intensivista, fisioterapeuta e um representante do Laboratório de Pesquisa em Bioética e Ética na 
Ciência. São realizados dois encontros semanais para a discussão de consultorias solicitadas on 
line, oriundas de qualquer especialidade das unidades de internação ou ambulatoriais. As 
sugestões apontadas são registradas no prontuário eletrônico do paciente. Resultados: Desde o 
início do programa, foram realizadas em torno de 180 consultorias, oriundas de 24 especialidades. 
A adequação e tratamento dos sinais e sintomas, a abordagem de cuidados paliativos com o 
paciente e família, as dificuldades das equipes assistenciais na tomada de decisão de cuidados 
paliativos, os conflitos interfamiliares e o suporte social quando da alta hospitalar foram os temas 
mais frequentes das consultorias. Conclusão: As consultorias do Programa de Cuidados Paliativos 
tem oportunizado a reflexão do grupo na busca de adequação e solução dos problemas, 
possibilitando a melhoria na qualidade da assistência integral aos pacientes e seus familiares. 

Apoio Financeiro: Fundo de Incentivo a Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(FIPE-HCPA) 
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Segundo Peter Singer, o princípio da igual consideração de interesses pode ser uma forma 
defensável do princípio segundo o qual todos os seres humanos são iguais, atuando como uma 
balança que pesaria imparcialmente os interesses. Ainda de acordo com o autor, diferenças de 
renda e status social, por exemplo, têm sua existência ligada a condições de igual oportunidade: 
nem todos teriam a mesma oportunidade por questões sociais, o que levaria a diferentes formas de 
acesso dentro da sua sociedade. Assim, segundo Garrafa e Azambuja, há uma nova epistemologia 
defendida pelos países periféricos, pois estes têm uma vivência com questões sociais que os 
países centrais não vivenciam. Levando-se em consideração as diversidades de visão de mundo e 
de defesa da bioética, os países periféricos passam a assumir mais visibilidade política no mundo 
contemporâneo, pois trazem para a discussão temas como direitos humanos, dignidade humana, 
igualdade e equidade, não discriminação e não estigmatização, e outros. Assim, a abordagem 
utilitarista - uma das teorias consequencialistas – de Peter Singer pode ser entendida para se 
pensar a epistemologia da bioética e sua comparação com uma proposta de epistemologia para a 
América Latina, defendida por Volnei Garrafa. A proposta epistemológica deste tem como propósito 
contribuir para a politização da agenda bioética do século XXI, de ampliar as bases de atuação da 
disciplina, transformando-a – de modo concreto – em uma ferramenta para o aprofundamento e 
aperfeiçoamento da cidadania, dos direitos humanos e da verdadeira democracia. 

Apoio Financeiro:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANAIS  
VIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE BIOÉTICA 
II ENCONTRO LUSÓFONO DE BIOÉTICA  
III ENCONTRO DE BIOÉTICA DO PARANÁ 

 
PÔSTERES 

 

151 
  

65 
 
Apresentador: PRISCILA BECHER GOESE 
 

Título: DIREITOS DOS PACIENTES REQUERIDOS EM UM SERVIÇO 
DE OUVIDORIA DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

Área Temática: 

FUNDAMENTAÇÃO 
TÉORICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
Goese, P.B.; Barrionovo, M.M,; Martins, M.S.; Massarollo, M. C. K. B.. Centro Universitário Adventista de São 
Paulo – UNASP/SP, Discentes do Curso de Enfermagem 
Palavras-chave: OUVIDORIAS DOS PACIENTES, ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DIREITOS 
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Introdução: O Serviço de ouvidoria contempla o direito do usuário de se expressar e de ser ouvido 
nas suas queixas, denúncias, necessidades, sugestões e outras manifestações. Objetivo: Analisar 
os direitos dos pacientes requeridos nas ouvidorias geradas relacionadas ao PSF/UNASP no ano 
de 2013. Método: Estudo exploratório descritivo do tipo pesquisa documental com coleta de dados 
retrospectivo. Os dados foram obtidos por meio de análise das fichas do serviço de ouvidoria da 
Supervisão Técnica de Saúde do Campo Limpo, situada na Zona Sul de SP/SP, relativas às 12 
UBS administradas pelo parceiro PSF/UNASP, durante o ano de 2013. Resultados: Foram geradas 
109 ouvidorias e o conteúdo divido em cinco categorias de problemas/reclamações e quatro 
categorias de direitos requeridos. Problemas: mau atendimento (51,6%), demora no agendamento 
(22,3%), desorganização no serviço (12,1%), falta de visita domiciliar (8,3%) e negligência (5,7%). 
Direitos requeridos: A) acesso a bens e serviços (52,2%) subdividido em: serviços ordenados e 
organizados (28,6%), acesso a consultas (16,6%), encaminhamento em casos de 
urgência/emergência (1,3%), B) qualidade dos serviços de saúde (34,4%) subdividido em: 
atendimento digno, atencioso e respeitoso (24,2%), orientação/esclarecimento (9,6%), divulgação a 
população de programas governamentais (0,6%), C) tratamento no tempo certo (12,7%) subdividido 
em: acompanhamento de VD (7,6%), garantia de medicamentos (2,6%) e atendimento adequado 
com qualidade (2,5%) e D) infraestrutura adequada (0,6%). Discussão: O direito mais requerido 
pelos usuários das UBS refere-se ao acesso de bens e serviços, o que mostra uma fragilidade no 
sistema de organização do atendimento. Ações governamentais como a Política Nacional de 
Humanização e o PMAQ visam melhorias na qualidade da atenção de modo a permitir maior 
transparência e efetividade das ações de saúde. Há necessidade do conhecimento por parte dos 
usuários com relação aos seus direitos para que possa requerê-los. Conclusão: Os direitos que os 
pacientes requereram nas ouvidorias estão relacionados ao acesso, qualidade, tratamento e 
infraestrutura adequada. 
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Introdução: O pensamento de Hans Jonas tem tido bastante influência nos  conceitos bioéticos 
atuais. Sua obra Princípio Responsabilidade traz à tona o respeito que o homem deve ter com sua 
geração e as gerações futuras, pois os seus atos atuais terão consequências no futuro da nossa 
sociedade. Objetivos: Entender os fundamentos do pensamento de Hans Jonas e sua relação com 
a bioética e a sustentabilidade do mundo contemporâneo. Material e métodos: Revisão de 
literatura das obras de Hans Jonas, e artigos sobre seu pensamento obtidos em de bases de dados 
(Pubmed, Medline e Scielo). Resultados: Podemos afirmar que Hans Jonas, através de seu 
pensamento, foi um dos primeiros a observar a diversidade contemporânea em que vivemos. A 
técnica empregada pelo homem impactou na sobrevivência deste, trazendo modificações indeléveis 
em todos os campos da atividade humana, e modificando as relações deste homem com o seu 
semelhante. Através dos seus conceitos podemos perceber que o homem não pode mais retirar do 
meio ambiente e do meio que o cerca todos os recursos disponíveis, pois estes recursos são finitos 
e sua ausência prejudicará as futuras gerações oriundas deste mundo atual. Entende-se que deve 
haver uma cultura de sustentabilidade e de sobrevivência deste homem no mundo atual, tornando-
se imperativo uma ética da sustentabilidade, na qual, a preocupação com o nosso semelhante e o 
meio ambiente seja uma princípio fundamental. É imperativo, no pensamento de Hans Jonas, que a 
responsabilidade humana apareça em todos os atos, para que possamos criar uma sociedade 
futura ética e sustentável. Conclusões: O mundo atual vivencia uma crise sem precedentes em 
todos os seus aspectos, notadamente nos aspectos éticos, de relações sócias, políticos e 
tecnológicos. A conscientização de uma mudança de pensamento do ser humano é fundamental 
para que possamos evoluir em um mundo mais justo, sendo que somos responsáveis pelas 
próximas gerações. 
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Introdução: Antes mesmo da existência do termo bioética, Aldo Leopold já empregava em suas 
atividades o conceito de sustentabilidade. Seus estudos renderam o livro Sand County Almanac, 
que é o marco das suas idéias e início do que podemos chamar de Ética Ambiental. Objetivos: 
Correlacionar a ética ambiental proposta por Aldo Leopold e os conceitos de sustentabilidade do 
mundo atual. Material e métodos: Revisão de literatura das obras de Aldo Leopold e artigos 
referentes à ética ambiental oriundos de bases de dados científicas (Pubmed, Medline, Scielo). 
Discussão: Leopold aborda de forma filosófica os valores e o comportamento humano em relação 
à natureza. Emerge o conceito Land Ethic, expressão que significa ética da terra ou ética ambiental. 
Nesta ética o ser humano deveria assumir um comportamento responsável em relação à natureza, 
praticando uma ética entre sua espécie e entre os demais membros da comunidade biótica.O meio 
ambiente necessita ser protegido, e não pode ficar a mercê das arbitrariedades feitas pelo 
homem.Este não pode ser um predador da natureza, e sua relação unilateral com ela deve ser 
evitada. Leopold não veta o uso da terra pelo homem, mas propõe o seu uso racional para que 
possa sempre servir ao homem. Afirma que a conservação baseada apenas em fatores econômicos 
e utilitaristas é insuficiente, pois deixa de fora a maior parte da flora e da fauna (por serem “inúteis”), 
as terras não agricultáveis, os minérios sem uso, as paisagens “feias” e assim por diante.  
Conclusão: A ética proposta por Leopold englobaria a sociedade humana e todos os componentes 
da natureza em uma única e abrangente comunidade que se interdependem, sendo que o homem é 
responsável pela sua conservação. 

Apoio Financeiro: 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANAIS  
VIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE BIOÉTICA 
II ENCONTRO LUSÓFONO DE BIOÉTICA  
III ENCONTRO DE BIOÉTICA DO PARANÁ 

 
PÔSTERES 

 

154 
  

68 
 
Apresentador: CARLOS FREDERICO ALMEIDA RODRIGUES / e-mail: 
rodriguescfa@hotmail.com 
 

Título: DA TOLERÂNCIA À HOSPITALIDADE: ESBOÇO DE UMA 
METAMORFOSE ÉTICA DA MEDICINA 

Área Temática:  

FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
FILLUS, I. C.; RODRIGUES, C. F. A. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. rodriguescfa@hotmail.com 

Palavras-chave: HOSPITALIDADE, MEDICINA, TOLERÂNCIA. 

Introdução: Não temos dúvidas de que a categoria da ‘tolerância’ não apenas propiciou algumas 
das maiores conquistas da modernidade, como a condicionou filosófica e praticamente. Apenas em 
caráter histórico, a luta entre a modernidade e a época histórica que a precede é, ao nosso ver, 
essencialmente uma luta contra a intolerância, particularmente exemplificada na intolerância 
religiosa, em primeira instância e político-absolutista em segunda. No entanto, quando digo que 
tolero, digo que aceito, mas que não deveria ser realizado dessa forma, ou seja, não aceito. 
Objetivo: O presente texto objetiva analisar a adoção da ‘tolerância’ como categoria que poderia se 
opor ao factum cotidiano da intolerância que atinge os mais diversos espectros do exercício da 
profissão médica e seus conflitos no hospital ou fora dele. Resultados: Tolerância pode ser um 
ponto de partida histórico e filosófico, nunca um telos. Simplesmente pelo fato de que a ‘tolerância’ 
não responde mais aos anseios da relação médico-paciente e das diferentes faces hoje presentes 
na unidade hospitalar. Esse conceito não mais impede a violência diária da submissão de um ser 
humano ao seu diagnóstico, ao seu médico, descambando em internações compulsórias e afins. A 
intolerância, manifestada na impossibilidade de credos religiosos, no questionamento da medicina 
científica, na violência da transformação do homem em números ou diagnósticos, não encontra 
saída na ‘tolerância’, mas necessita uma nova categoria, que denominamos ‘Hospitalidade’. 
Conclusão: Cremos que sim, que a hospitalidade é o antídoto da tolerância. Isso significa investir 
contra o status quo de uma medicina que se quer curativa e dominadora, inclusive da morte, 
suportada e apoiada por uma ciência totalizante e desligada dos interesses humanos para se ligar 
aos interesses econômicos do grande capital. 

Apoio Financeiro:  
 

 

 

 

 



 

 

ANAIS  
VIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE BIOÉTICA 
II ENCONTRO LUSÓFONO DE BIOÉTICA  
III ENCONTRO DE BIOÉTICA DO PARANÁ 

 
PÔSTERES 

 

155 
  

69 
 
Apresentador: CARLOS FREDERICO ALMEIDA RODRIGUES / e-mail: 
rodriguescfa@hotmail.com 
 

Título: DNA OLÍMPICO: UMA DISCUSSÃO BIOÉTICA 

Área Temática:  

FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRIA E DIVERSIDADE 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
FILLUS, I. C.; RODRIGUES, C. F. A. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Isadora.fillus@hotmail.com 

Palavras-chave: BIOÉTICA, DNA OLÍMPICO, GENÉTICA. 

Introdução: Um projeto que recentemente tornou-se publico, propõe a montagem de um banco de 
dados biológicos que permitiria o estuda do DNA de jovens entre oito e dezoito anos, objetivando 
determinar uma aptidão para modalidades esportivas específicas e encaminhá-los para a prática 
dessa modalidade. É deslumbrante o avanço do pensamento científico, entretanto, esse 
deslumbramento pode rapidamente degringolar em conflitos éticos, muitas vezes em virtude da 
velocidade desproporcional entre a rapidez das descobertas e o tempo da reflexão ética sobre as 
mesmas. Objetivos: Sendo assim nosso objetivo, nesse artigo, é levantar essas discussões éticas 
e bioéticas com relação ao projeto DNA olímpico, detectando antecipadamente possíveis malefícios 
ao esporte e a dignidade humana. Materiais e métodos: Para o levantamento de dados aqui 
apresentados foi feita uma revisão bibliográfica da literatura disponível sobre o projeto DNA olímpico 
e suas implicações bioéticas, bem como a leitura de textos filosóficos que contemplam as ideias 
abordadas. Resultados: As ideias trabalhadas mostram que em termos de avanço tecnológico, 
essa notícia dá ares de comemoração e deslumbramento diante de todo o conhecimento que a 
mente humana pode atingir. No entanto, o poder fascinantemente corrosivo que a busca incessante 
por inovações exerce sobre o pensamento humano é muito grande devido à velocidade 
desproporcional entre a rapidez das descobertas e o tempo para a reflexão ética sobre elas. 
Conclusão: Concluímos que a crítica a respeito do projeto DNA Olímpico se fundamenta sobre a 
necessidade de reflexão sobre os limites da pesquisa genética e se os possíveis resultados serão 
realmente benéficos para as pessoas. Assim, discutir o projeto DNA olímpico é muito mais do que 
se deter a uma simples discussão de desempenho esportivo, mas sim de rever conceitos de 
“evolução” e respeito à dignidade humana. 
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Introdução: Giorgio Agamben, em entrevista à revista Carta Capital em 2004, diz que está 
“preocupado com a escalada das práticas de controle; com o fato de medidas excepcionais estarem 
se tornando normais”, ao que acrescentou que “provavelmente está se aproximando o momento em 
que todos os cidadãos serão ´normalmente´ controlados pelo estado do modo que antes se usava 
somente para criminosos, nas prisões”. Objetivos: A partir disso, objetivamos neste artigo, discutir 
as implicações deste “estado de exceção como regra” para o cotidiano dos alunos universitários 
envolvidos em “trotes” de admissão. Materiais e métodos: Para isso, foi feita uma revisão 
bibliográfica sobre o assunto, confrontando os dados encontrados com a realidade observada. 
Resultados: Concluímos que em situações consideradas banais, como em trotes universitários, por 
exemplo, o efeito seria sempre a diminuição drástica da potência daquele sobre o qual a força é 
aplicada. É a prevalência de uma lei sem lei, permitindo uma privação de direitos em nome de uma 
necessidade qualquer exterior ao direito. Permitindo que se possa humilhar indivíduos por causas 
completamente alheias ao próprio indivíduo – ter que ser calouro em uma universidade, por 
exemplo. Se a resistência só puder existir enquanto propriedade imanente ao poder, como aduz 
Foucault, e se este poder é de fato, na conjuntura atual, como bem demonstra Agamben, dominado 
por um “estado de exceção como regra”, isto é, progressivamente excludente, como então é 
possível a resistência estando-se fora do poder? Conclusão: Assim, é necessária a discussão de 
questões como essas, para repensarmos práticas de exceção adotadas em nosso dia a dia e que 
podem estar tomando os mesmos rumos das desumanas práticas nazistas. 
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Introdução: A Bioética se afirmou como disciplina filosófica e deontológica voltada para a regulação 
de relações humanas no âmbito da prática profissional em saúde, e da pesquisa com seres 
humanos e animais. Propomos aqui a extensão do domínio da Bioética para o âmbito de uma Ética 
da Vida, incluindo questões ambientais, sociais e tecnológicas. Objetivos: Apresentamos a proposta 
de uma área de estudos interdisciplinar intitulada Consciência Bioética, voltada para o 
discernimento das condições que possibilitam a vida humana com qualidade em nosso planeta, e 
das consequências de ações humanas - em particular, daquelas advindas dos progressos 
biotecnocientíficos - no sistema planetário, favorecendo ou desfavorecendo o processo da vida. 
Justificativa: Nos últimos anos, o âmbito de estudos da Bioética já se estende para as relações 
entre natureza, ciência, tecnologia e sociedade, se preocupando com as condições de vida e saúde 
de pessoas, animais e seus ambientes, e se tornou inseparável do âmbito educativo no cuidado 
com os rumos e destinos da espécie humana. Resultados: Formulamos proposta de curso de pós-
graduação junto à UNESP, com três linhas de pesquisa: 1) Consciência Bioética, que inclui 
fundamentos filosóficos, sociológicos, sociais e políticos da consciência bioética; história da 
bioética; bioética na saúde humana e princípios do bem-estar animal; 2) Bioética e Educação, 
voltada para o desenvolvimento de propostas de conscientização bioética na educação formal e 
não-formal; 3) Diretrizes Bioéticas para a Segurança Alimentar, voltada para subsidiar programas de 
segurança alimentar e nutricional. Conclusão: Constatamos a viabilidade de implantação desta nova 
área de estudos em nossa instituição, na forma de programa de Mestrado, que está sendo 
submetido à Pró Reitoria de Pós-Graduação da UNESP, e futuramente à área Interdisciplinar, 
subárea Saúde, da CAPES. 
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O Sistema Universal de Saúde-SUS foi modelado por profundas mudanças políticas, 
econômicas e sociais no Estado brasileiro em decorrência da participação de vários 
segmentos da sociedade, sindicatos e movimentos estudantis. Um dos momentos para 
essa mudança foi o período da Ditadura Militar em 1964, que foi demarcado por um forte 
desenvolvimento econômico, a falta de liberdade de expressão imposta pelos governantes 
e o aumento da desigualdade social. O Sistema de Saúde ficou estagnado nesse período 
do militarismo e permaneceu privatista com a inclusão de parte da população contribuinte 
até a 8ª Conferência Nacional de Saúde. O objetivo principal deste trabalho é comparar a 
relação do Estado/Sociedade após os 50 anos doGolpe Militar até a implantação da 
Democracia e o impacto no Sistema de Saúde brasileiro. A metodologia é de uma pesquisa 
descritiva que tem como referencial teórico e filosófico o conhecimento de autores nesse 
temae durante esseperíodo histórico, político e social no Brasil. Alguns autores avaliam que 
a Reforma Sanitária foi um movimento de profissionais da saúde e pessoas vinculadas ao 
setor, que compartilhavam a ideia de um sistema Universal, não excludente e 
estabelecendo o direito de cidadania. Após profundas mudanças no país o SUS permanece 
em construção para a conformação de um Estado/Sociedade mais includente, pluralista, 
democrática e descentralizadora. Atualmente, o Decreto 7508 de 2011 foi editado como 
parte das Políticas de Saúde que trata do planejamento em saúde e institucionaliza uma 
Organização Interfederativa com a formação de um sistema regionalizado e participativo, 
transparente em suas ações, à medida que submete ao controle externo de um público as 
questões orçamentárias. Conclui-se que apesar dessas mudanças após 50 anos de lutas 
pela Universalização da Saúde e Direitos Humanos, ainda emergem as doenças 
negligenciadas como a malária, a tuberculose e permanece o contínuo estado de 
desigualdade social. 

Apoio Financeiro:  
 

72 



 

 

ANAIS  
VIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE BIOÉTICA 
II ENCONTRO LUSÓFONO DE BIOÉTICA  
III ENCONTRO DE BIOÉTICA DO PARANÁ 

 
PÔSTERES 

 

159 
  

73 
 
Apresentador: VANESSA YURI DE LIMA / email: vanessa.yuri@pucpr.br  
 

Título: O LUGAR DO HOMEM NA BIOSFERA E SUA RELAÇÃO COM A 
TOTALIDADE DO REINO DA VIDA. 
 

Área Temática:  

NOVAS FRONTEIRAS 

Autores, instituição de vínculo e e-mail do primeiro autor  
Vanessa Yuri de Lima; Anor Sganzerla..Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Programa de Pós-
Graduação em Bioética – Curitiba/Paraná/Brasil. Email: vanessa.yuri@pucpr.br  

Palavras-chave: DRUG ABUSE; PLAY GAME THERAPEUTIC; RELAPSE PREVENTION 

Introdução: Há a necessidade de refletir sobre a relação dos homens com os outros 
animais da natureza, embora a compreensão ética e jurídica desta relação tenha passado 
por significativas mudanças nos últimos tempos, com avanços e conquistas, principalmente 
jurídicas ocorridas no Brasil, com a criação da Lei 11.794/08 (Lei Arouca). A histórica 
presença do olhar antropocêntrico e dualista do homem sobre o reino da vida continua 
impossibilitando resultados mais significativos, por se tratar de uma prática de dominação 
presente em nossa cultura. Os avanços jurídicos não foram acompanhados pela 
consciência moral do agente que atua, fazendo com que a prática da legalidade ocorra 
distante da moralidade. Ao estabelecer um aparato legal em defesa dos animais não 
humanos, sem termos refletido antes de forma clara e consciente qual o lugar do homem 
no reino da vida e por que os animais tem o direito de existir, favoreceu com que o 
cumprimento da legislação ocorresse dissociado da consciência moral. Objetivo: Refletir 
sobre o lugar do homem na biosfera para reavaliar a sua relação com o reino da vida. 
Justificativa: Sem a consciência de nossa posição na biosfera, acabamos por nos limitar 
ao cumprimento da legislação, impossibilitando-nos de uma reflexão ética, que possa 
reconhecer a dignidade dos homens e dos animais não humanos na natureza. 
Metodologia: Pesquisa bibliográfica descritiva, através do método hermenêutico, crítico e 
reflexivo. Resultado/Conclusões: É necessário superar o véu da individuação, do 
alheamento e da indiferença para com os outros animais da natureza, para repensar novos 
pressupostos éticos de modo a assegurar a dignidade tanto do homem como dos outros 
animais não humanos.  
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Palavras-chave: REPRODUÇÃO ASSISTIDA, REGULAMENTAÇÃO LEGISLATIVA, 
DEMOCRACIA 
O progresso científico não resulta no progresso moral e, no que concerne às tecnologias 
reprodutivas, constata-se a ausência de formulação ética. A regulamentação da matéria tem sido 
conduzida pelo Conselho Federal de Medicina. Enquanto órgão definidor dos preceitos da ética 
médica, isto é, das regras de conduta para o exercício da Medicina, o Conselho, a princípio, não 
teria legitimidade social para dispor acerca de questões que atingem a toda a sociedade, problema 
sobre o qual se debruça a pesquisa em questão. Observa-se, nas resoluções que tratam dessas 
técnicas, a estipulação de deveres e direitos para os usuários dos serviços, de modo que as regras 
de conduta profissional dos médicos tornaram-se os únicos parâmetros morais de julgamento para 
os casos de conflito. A regulação da reprodução assistida restringe-se à crítica e ao controle interno 
da classe médica, dependendo tão-somente da consciência e boa vontade dos especialistas na sua 
própria prática. Percebe-se a existência de um viés exclusivamente cientificista nos os projetos de 
lei em tramitação que acaba por favorecer os interesses dos profissionais envolvidos no campo e 
por silenciar as vozes dissonantes na matéria. Sustenta-se que, diante da importância dos bens 
jurídicos em jogo, a saber, dignidade humana e vida, é imperiosa uma regulamentação das técnicas 
de reprodução assistida que abarque a influência de outros conhecimentos como a Psicologia, 
Antropologia, Filosofia, a Ética e a própria Ciência do Direito. Não se verifica, contudo, um incentivo 
ao debate democrático. A pesquisa proposta alinha-se à vertente das pesquisas jurídico-
propositivas. A partir da Teoria do Agir Comunicativo de Habermas, aponta-se a necessidade de 
estabelecimento de canais de discussão entre a sociedade e o Poder Público, a exemplo das 
audiências públicas, de maneira a permitir a formulação de uma disciplina jurídica para a 
reprodução assistida que incorpore de fato os valores da comunidade política. 
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