apresentação
O Congresso Brasileiro de Bioética, promovido pela Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) desde
1996, está em sua XI edição, realizado na cidade de Curitiba, Paraná, entre 16 e 18 de setembro
de 2015, ocasião em que também sedia o III Congresso Brasileiro de Bioética Clínica, promovido
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e a III Conferência Internacional sobre Ensino da Ética,
promovida pela International Association for Education in Ethics (IAEE).
Comemorando os 20 anos de fundação da SBB e os 10 anos da Declaração Universal
sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO o tema central do congresso é “BIOÉTICA E
DESIGUALDADES”, refletindo o comprometimento da bioética brasileira desde o seu início com as
questões sociais.
O XI Congresso Brasileiro de Bioética se constitui em um espaço para informação, reflexão
e análise de questões e proposições relacionadas às diversas formas de desigualdades e suas
implicações à saúde e à vida em suas diferentes abrangências, que incluem indivíduos, coletividades
e o próprio planeta. Os trabalhos inéditos apresentados oralmente ou em banner no evento são
relacionados a essas temáticas.
O conteúdo e a correção gramatical e ortográfica dos textos são de exclusiva responsabilidade
de seus autores.
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Tema:
BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

INTRODUÇÃO
O modelo hodierno de organização social, denominado por muitos de pósmodernidade, é justificado por uma ética utilitarista que compromete as relações
intersubjetivas.1 Vários pensadores têm refletido sobre essa problemática social,
entre eles Habermas, Chauí, Adorno, Lyotar, Freire, Sanfelice com propostas ao nível
social e educacional, de uma nova ética capaz de manter o tecido social já bastante
esgarçado.2,3,4,5,6 Neste processo, faz-se necessária a formação do sujeito ético,
entendido como o agente responsável na ação e passível de ser educado.2,7

OBJETIVOS
Mostrar a importância da educação integral na Universidade para a
formação do sujeito ético e a bioética como contribuição pedagógica
neste processo.
METODOLOGIA
Inicialmente é explicitado o conceito de sujeito ético e o papel
da Universidade na transformação da realidade social tendo por
mediação a formação desse sujeito. Segue-se uma análise das
questões pedagógicas no contexto da pós-modernidade à luz das
reflexões de alguns expoentes da filosofia da educação acima citados
e análise do perfil do aluno e do professor na antropologia capitalista,
mencionando dificuldades encontradas para a formação do sujeito
ético. Propõe-se, então, a bioética como opção pedagógica na
construção do sujeito ético na comunidade universitária.
DISCUSSÃO
Todos os espaços de educação são importantes na formação do
sujeito ético, porém a Universidade constitui um local privilegiado na
medida em que é responsável por formar lideranças. Entretanto essa
educação tem privilegiado a formação técnica específica ficando a

ética restrita à deontologia.
A bioética como disciplina na grade curricular é uma opção
pedagógica de grande valia na formação do sujeito ético e sua
proposição vem se tornando viável, uma vez que aumentam suas
opções de formação, lato e stricto sensu capacitando educadores para
tal função. A bioética diz respeito a diferentes áreas do conhecimento
englobando temas relevantes para a formação do sujeito eticamente
responsável.
Há um consenso na necessidade da formação do sujeito ético para
que a Universidade exerça seu papel sócio-transformador, devendo
aquela ser crítica e construtora da autonomia, libertadora segundo
Freire.5 A autonomia é um princípio, entre outros concernentes
ao reconhecimento da alteridade, de importância fundamental na
bioética, em que pesem suas diferentes epistemologias. A bioética
possui caráter dialogal, não é transmissão vertical de conteúdo e
sim o despertar da criticidade, da mediação dos posicionamentos
conflitantes, instiga a razão, desinstala da apatia ética, do
conformismo, chama à responsabilidade social e ao respeito.
CONSIDERAÇÕES
As discussões em sala de aula devem ser orquestradas por alguém
que tenha conhecimento do que consiste a bioética e de que modo
utilizá-la como ferramenta nos juízos de valor. Portanto, defendemos
que a maneira mais adequada para a introdução da bioética no ensino
superior seja na forma de disciplina.
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Resumo:
Introdução: O Câncer de mama causa alterações físicas, sociais,
emocionais e espirituais, gerando um grande impacto na qualidade
de vida, e que podem ser mensuradas por escalas de qualidade de
vida, de bem estar espiritual e escalas de dor. São poucos os trabalhos
que tratam do tema sob a ótica da bioética estudando a influência da
espiritualidade na percepção da dor. Objetivo: Avaliar o impacto da
espiritualidade na dor pós-operatório do câncer de mama, utilizando
como instrumento de medida Escala de Bem Estar Espiritual (EBE) e
Escala Visual Analógica de Dor (EVA). Materiais e Métodos: Pesquisa
transversal exploratória descritiva de abordagem quantitativa realizada
em uma amostra de 50 (cinquenta) pacientes com câncer de mama
submetidas à cirurgia conservadora oncoplástica ou mastectomia
com reconstrução de mama. Parecer Consubstanciado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) da PUC–PR (# 570.862). Resultados:
Através da análise da EBE verificou que a maioria das pacientes (78%)
apresentou um nível de bem estar espiritual elevado, essas pacientes
apresentaram menor nível na percepção da dor sugerindo que o
nível de espiritualidade é preditivo para a percepções controle da
dor. Conclusão: Apesar dos efeitos devastadores produzidos pelo
adoecimento e pelo tratamento, observa-se nessas mulheres uma
expectativa otimista em relação ao futuro. Ao invés de reagirem
com uma “entrega resignada” à situação limite imposta pela doença,
a espiritualidade promove esperança, ajudando-as a reagirem às
adversidades com sentimentos de luta e enfrentamento. Essa postura
parece ser essencial na construção de estratégias de enfrentamento
mais eficazes diante da situação de adoecimento, tratamento e dor.

Palavras-chave: Câncer de Mama. Espiritualidade. Qualidade de Vida.
Bioética. Saúde.
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Fontes:

BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:
A detecção precoce do câncer, o avanço no tratamento, o número
crescente de sobreviventes e a maior importância atribuída aos
fatores psicossociais têm despertado o olhar para a qualidade de
vida (QV) de pessoas com câncer. Esse câncer causa alterações físicas,
sociais e emocionais gerando um grande impacto na qualidade de
vida das mulheres. Tal impacto pode ser mensurado por escalas de
qualidade de vida. Diante do exposto o objetivo do trabalho foi avaliar
a qualidade de vida no pré-operatório de mulheres com câncer de
mama utilizando
como instrumento de medida o questionário SF-36. Para isso foi
realizada uma pesquisa transversal exploratória descritiva de
abordagem quantitativa em uma amostra com 50 (cinquenta)
pacientes com câncer de mama submetidas à cirurgia
conservadora com oncoplástica ou mastectomia com reconstrução
de mama, Parecer Consubstanciado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da PUC–PR (# 570.862). Após análises do SF-36
observou-se que os domínios com menores escores foram saúde
mental e vitalidade. Os demais domínios não foram indicativos
da piora da qualidade de vida. Portanto, os resultados aqui
apresentados evidenciam que a qualidade de vida dessas
pacientes é afetada negativamente pelos domínios saúde mental
e vitalidade, o que pode ter implicância para futuros estudos
que visem a melhoria da qualidade da assistência a mulheres

com câncer da mama, esses indicadores de qualidade de vida
poderão auxiliar na bioética clínica, norteando estratégias de
intervenção terapêutica, avaliando sucesso pós-cirúrgico e o
tratamento oncológico, além de criar parâmetros para definição
de ações promovendo saúde individual ou coletiva.
Palavras chave: Câncer de Mama. Qualidade de Vida. Bioética
Clínica. Saúde.
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Resumo:

Introdução: Os avanços biotecnológicos que permitiram
prolongar a vida de pacientes terminais associados à prática
da distanásia1 fizeram surgir a discussão sobre questões
envolvendo o fim da vida, em especial as de ordem ética,
jurídica, econômica, social e religiosa. Atento à essa questão
o Conselho Federal de Medicina, por meio da resolução n.º
1995/2012 reconheceu a necessidade de preservar a
autodeterminação do paciente, por intermédio das Diretivas
Antecipadas de Vontade (DAV’s)2, instrumento pelo qual há
dissentimento3 a procedimentos médicos hospitalares em
pacientes terminais, que sofrem de moléstia irreversível e
incurável. Assim surge a discussão sobre qual o meio mais
seguro e eficaz de preservar a autonomia do paciente e a
consecução de sua vontade, a liberdade de opção pela forma,
permitindo tanto o instrumento particular (contrato), quanto
público (escritura) ou a imposição da forma pública. Objetivo:
Objetiva-se analisar questões problemáticas envolvendo
familiares, médicos e procuradores quanto à decisão sobre a
adoção ou não das DAV’s, acatando ou renunciando procedimentos
realizados em situações de doença irreversível, em estágio
terminal, com inconsciência do subscritor do documento e o
melhor modo de garantir segurança da sua deliberação, com
efetividade da sua manifestação de vontade, impossibilitando
fraude ou interpretação equivocada de seus desígnios. Métodos:
Realizou-se pesquisa bibliográfica comparativa analisando a
legislação estrangeira e nacional, associadas a decisões
jurisprudenciais. Utilizou-se o método dialético por meio da
análise dos princípios bioéticos e jurídicos. Resultados:
Países que regulamentaram as DAV’s ampliaram o número de

interessados4 em subscrever sua manifestação de vontade5. A
legislação pátria em assuntos de menor importância, como a
compra e venda de bem imóvel, dissolução da sociedade conjugal
ou inventário, que versam sobre bens jurídicos de menor
expressão que a vida impõe a necessidade de adoção da forma
pública para sua efetividade, sendo assim não é descabido
concluir que tratamento análogo deve ser dado às DAV’s que têm
como objeto o principal bem tutelado pelo do ordenamento
jurídico, a vida digna 6,7. Conclusão: Considera-se que o
melhor meio de conferir efetividade às DAV’s, afastando a
possibilidade de fraudes ou interpretações equivocadas da
vontade do paciente, é a regulamentação de lei própria,
associada à obrigatoriedade da adoção da forma pública
(escritura) na confecção das DAV’s, visto que este instrumento
confere publicidade ao ato e é revestido de presunção de
veracidade e fé pública, somente assim o declarante, seus
familiares, procuradores e equipe médica terão segurança
jurídica para cumprir os desígnios do declarante, respeitando
os princípios bioéticos e a dignidade do paciente, sabendo que
sua conduta será lícita e moral.
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BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

Introdução: Embora a tecnologia disponível venha facilitando
o cuidado e possibilitando maior sobrevida às enfermidades,
vem também, ao que parece, dificultando a resiliência diante da
impossibilidade de cura e da terminalidade, principalmente na Terapia
Intensiva (UTI)¹, por ser um dos locais onde os conflitos e dilemas
éticos acerca do óbito estão mais presentes. Trata-se de um ambiente
caracteristicamente crítico, complexo, intenso e, principalmente,
que recebe pacientes na finitude da vida². Objetivo: conhecer quais
as principais dificuldades identificadas pelos profissionais da saúde
de uma UTI geral frente ao processo de terminalidade no fazer
profissional. Metodologia: recorte de uma pesquisa de caráter
qualitativo exploratório, realizada com 14 membros da equipe
multidisciplinar de uma UTI geral de um Hospital Universitário no
extremo sul do Brasil, mediante parecer 44/2014 do Comitê de registro
MS-25000.092771/2004-88. Utilizou-se entrevistas e análise textual
discursiva³, emergindo 03 categorias. Resultados/Discussão: embora a
maioria dos trabalhadores possuíssem mais de 9 anos de experiência
profissional em UTI, esses trabalhadores da saúde identificaram e
relataram como principais dificuldades as mesmas identificadas pela
minoria menos experiente: determinar um paciente como terminal,
manejo de pacientes jovens em terminalidade e evitar a distanásia.

O tabu cultural da morte na cultura ocidental, a formação acadêmica
tecnicista e curativista, os avanços biomédicos quanto a medicamentos
e equipamentos surgem como fatores expressivos no surgimento dos
conflitos éticos nas tomadas de decisão frente a terminalidade4,5.
Conclusão:é importante debater mais sobre essa temática devido a sua
complexidade ética, inclusive na formação acadêmica. Os profissionais
demonstram ansiedade e insegurança frente às responsabilidades
com pacientes em finitude, não sendo a tensão amenizada pelo maior
tempo de experiência na área.
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BIOÉTICA, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Resumo:

Introdução: O progresso da medicina fomenta a área jurídica, fato
este que também ocorre com as Diretivas Antecipadas de Vontade1.
Ante o argumento de melhoria de qualidade de vida2 e bem estar
dos pacientes, os médicos utilizam de métodos invasivos para,
equivocadamente, tentar proporcionar aos pacientes uma (im)possível
imortalidade3. A morte, que era considerada algo natural, hoje é vista
e enfrentada como tabu, e a medicina, em busca de vencer tal desafio,
utiliza de meios extravagantes para tentar conte-la. Diante disso, o
direito deve reagir, e controlar tais atitudes no limite da ética, do
bom senso e o principal, do respeito à dignidade humana4. Objetivo:
Viabilizar
a normatização específica quanto as Diretivas Antecipadas de
Vontade. A elaboração de pesquisas e legislações5 a respeito, vem
evoluindo neste sentido em todo cenário mundial, o que exalta a
necessidade de tal regulamentação específica em âmbito nacional,
ensejando o desenvolvimento das pesquisas a respeito, e incentivando
a valorização da prática. Além disso, importante elucidar o real
significado da ortotanásia, demonstrando suas vantagens e objetivos,
expondo paralelamente o quão prejudicial é a prática da distanásia.
Métodos: O presente é resultado de pesquisas referentes a trabalho
de iniciação científica. Em uma análise crítica à biografia referente ao
tema, aos princípios basilares da bioética e do biodireito bem como
das jurisprudências disponíveis, observa-se que o desejo de morrer
dignamente é almejado por todos, e condiz diretamente com o
objetivo das Diretivas Antecipadas de Vontade. Resultados: Tal perspectiva
está evoluindo de forma significativa no cenário mundial, e diante do êxito
demonstrado por tal iniciativa, mister se faz a criação de uma

normatização específica no Brasil. Perante a ausência de normas
jurídicas específicas, nos últimos anos, observa-se com frequência a
atuação normativa do Conselho Federal de Medicina (CFM) em temas
com relevante interesse jurídico sociais, o que é costumeiramente

questionado pelo Ministério Público. Conclusão: A partir da
regulamentação esperada, obteremos a base necessária para garantir
tais direitos e nos livrarmos da obstinação terapêutica6 insensata que
nos é instigada atualmente. A busca incessante pela vida, faz com que
a morte, momento tão importante quanto, passe desvalorizado, o que
não pode ser permitido. Neste prisma, a regulamentação das Diretivas
Antecipadas de Vontade no ordenamento jurídico brasileiro é sem
dúvida tema primordial na evolução dos “novos direitos”, em busca de
uma vida nobre e uma morte digna.

Referências:

1 DADALTO, Luciana. Testamento Vital. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010.

Fontes: Não há fontes

de financiamento.

Conflito: Não há

conflito de interesses.

Apresentador:

Alaís Aparecida da Silva,
graduanda do 10º Período
do curso de Direito do
Centro Universitário
UNIFAFIBE. alais.silva@
live.com

Modalidade: Oral

2 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 2.ed. aum. e atual.
de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-01-2002). São
Paulo: Saraiva, 2002.
3 MABTUM, Matheus Massaro; MARCHETTO, Patricia Borba. A
responsabilidade civil dos profissionais da saúde e as Diretivas
Antecipadas de Vontade. In: Os novos parâmetros da responsabilidade
civil e as relações sociais. ALVARENGA, Maria Amália de Figueiredo
Pereira (Org.). Franca/SP: UNESP, 2012. p. 113–148.
4 MABTUM, Matheus Massaro. O debate bioético e jurídico sobre as
diretivas antecipadas de vontade. 2014. 147 f. Dissertação (Mestrado
em Direito) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2014.
5 MINAHIM, Maria Auxiliadora. Direito Penal e biotecnologia. 1 ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
6 PESSINI, Leocir. Eutanásia: Por que abreviar a vida? 1 ed. São Paulo:
Edições Loyola, 2004.

PG 18

REL ATO DE PESQUISA
DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE: DISSENTIMENTO LIVRE, ESCLARECIDO E VOLUNTÁRIO.
Autores: MABTUM, Matheus Massaro. Centro Universitário UNIFAFIBE FCFRP/USP mabtum@gmail.com

Tema:
BIOÉTICA, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Resumo:

Introdução: As Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV’s), instituto
pelo qual qualquer indivíduo, com discernimento e capacidade
jurídica, pode manifestar seu desejo de recusar tratamento obstinado
na hipótese de padecer de doença incurável, irreversível e estiver
em estágio terminal, inconsciente ou incapacitado de expressar seu
consentimento, nomeando para tanto um procurador, que deverá
cumprir sua determinação, reguladas por meio da Resolução n.º
1995/2012 do Conselho Federal de Medicina, fez surgir uma nova
espécie de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
ou opostamente um termo de dissentimento livre, esclarecido e
voluntário1. Objetivo: Objetiva-se demonstrar o surgimento de
uma nova modalidade de TCLE, por meio das DAV’s há renúncia a
procedimentos fúteis realizados em situações de doença incurável
e situação irreversível, em estágio terminal, com inconsciência
do subscritor do documento, sendo o melhor modo de garantir
autonomia da vontade do declarante, bem como seu reconhecimento
como documento capaz de garantir a autodeterminação do subscritor.
Métodos: Para o presente estudo foi realizada pesquisa bibliográfica,
analisando a legislação estrangeira e nacional, associadas a decisões
jurisprudenciais, associadas ao método dialético, utilizando-se da
análise dos princípios bioéticos e jurídicos. Resultados: O termo
“consentimento”2 tem valor semântico de comportamento capaz de
autorizar a atuação de alguém para um determinado fim, sendo assim
o consentimento para procedimento médico hospitalar, autoriza o
médico a atuar na esfera físico-psíquica do paciente, objetivando
reestabelecer a saúde de
quem padece de uma moléstia3. O consentimento é a autorização
para prestação médica, sendo renovada a cada nova
intervenção4. Deste modo, as DAV’s5 caminham em sentido
oposto, como uma recusa à prestação de serviço médico-

hospitalar, representa uma oposição ao tratamento e qualquer
atuação contrária à sua vontade será ofensiva e ilícita, visto
que o tratamento é inócuo, maculado pela obstinação
terapêutica6. Conclusão: As DAV’s representam um modelo
especial de TCLE7, pois é possível concluir que se trata de um
documento em que, previamente, diversos cuidados e tratamentos
médicos são voluntariamente recusados, após esclarecimento
técnico por profissionais da ciência médica e jurídica. Sendo
assim, há dissentimento livre, voluntário e esclarecido, vez
que o declarante, munido de todas as informações disponíveis
sobre os procedimentos e cuidados médicos disponíveis, após
ser esclarecido quanto a eventuais dúvidas, faz uso de sua
autonomia e autodeterminação e recusa tratamentos e terapias
que não deseja receber na hipótese de estar acometido por
doença irreversível, incurável e em estágio terminal. É
inegável que a DAV representa uma recusa livre e esclarecida,
baseada nos direitos da personalidade e na dignidade humana,
sendo oposta ao TCLE, pois o que se pretende documentar é o
dissentimento livre, voluntário e esclarecido.

Referências:
1 MABTUM, Matheus Massaro. O debate bioético e jurídico sobre as
diretivas antecipadas de vontade. 2014. 147 f. Dissertação (Mestrado
em Direito) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2014.
2 RODRIGUES, João Vaz. O consentimento informado para o acto
médico no ordenamento jurídico português (elementos para o estado
da manifestação da vontade do paciente). Coimbra: Coimbra, 2001.
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REL ATO DE PESQUISA
FISIOTERAPIA ÉTICA E BIOÉTICA
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Tema:

BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

A Bioética, no palco disciplinar, teve um crescimento significativo nas
últimas décadas. A América Latina e especialmente no Brasil, onde
adotaram essa tendência mundial, com a expressiva publicações
na área da saúde. Este estudo tem por objetivo constatar como as
questões éticas e bioéticas foram coligadas à prática e à análise na
área da Fisioterapia. Exploratório estudo procedeu à sistemática
revisão das bases de dados MedLine/PubMed, SciELO, ProQuest,
Scopus, Lilacs, Biblioteca Virtual de Saúde e Google, sites acadêmico,
periódicos de Fisioterapia, recorrendo a uma bibliografia bioética
brasileira editada em 2002 e realizando pesquisa, em busca de artigos
publicados a partir de 2000 que abordassem temas relacionados
às questões éticas e bioéticas na fisioterapia. Excluíram-se livros,
comentários e/ou resenhas de livros, artigos em revistas nãoindexadas e textos com enfoque comercial ou de divulgação.
Foram selecionados 23 artigos, 2 editoriais e uma seção de revista.
Verificou-se que a evolução da pesquisa bioética na fisioterapia é
crescente no cenário internacional, mas há carência desses estudos
no âmbito nacional. Isso demonstra a necessidade de incluir essa
temática na formação e nas discussões dos fisioterapeutas, como
forma de contribuir para o fortalecimento da identidade profissional.
A Bioética e a Fisioterapia são conhecimentos recentes, desenvolvidos
na segunda metade do século passado, Na atualidade, são áreas
de conhecimento reconhecidas e consagradas nos meios clínicos,
científicos e sociais.
DESCRITORES: Bioética; Ética; Fisioterapia; Literatura de revisão como
assunto

Referências:
1-Sanches E. História da Fisioterapia no Brasil e no mundo. Rev Atual
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Manole; 1999.
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profissionalização da fisioterapia [dissertação]. Rio de Janeiro: PósGraduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro;
2002.
4 Swisher LL. A retrospective analysis of ethics knowledge in physical
therapy (1970-2000). Phys Ther. 2002;82(7):692-706.
5 Diniz D, Guilhem D. O que é Bioética. São Paulo: Brasiliense; 2002.
6 Junges JR. Bioética: perspectivas e desafios. São Leopoldo: Ed.
Unisinos; 1999.
7 Neves MP. A fundamentação antropológica da Bioética. Bioética
(Brasília, CFM). 1996;4(1):7-16 [citado maio 2006]. Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/ revista/bio1v4/fundament.html.
8 Escobar AL. A Bioética na América Latina e na Colômbia. In: Pessini L,
Barchifontaine C, organizadores. Bioética na Ibero-América: histórias e
perspectivas. São Paulo: Centro Universitário São Camilo; Loyola; 2007.
p.63-76.
9 Siqueira EJ. Apresentação. In: Anjos M, Siqueira J, editores. Bioética
no Brasil: tendências e perspectivas. Aparecida: Idéias &Letras; São
Paulo: Sociedade Brasileira de Bioética; 2007. p.9-11.
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Tema:

BIOÉTICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS

Resumo:

Introdução
A UIT (União Internacional de Telecomunicações)
divulgou em 5 de maio de 2014 novos indicadores sobre os
rumos da internet no mundo. Teremos cerca 3 bilhões de
usuários de internet, cerca de 42% da população mundial (de
mais de 7 bilhões), de acordo com o último levantamento da
organização (UIT , 2014).
No Brasil de acordo com dados do IBOPE, o número de
pessoas com acesso à internet chegou a 105,1 milhões no
segundo trimestre de 2013(IBOPE ,2013).
Vivemos na era da informação e nessa nova sociedade devemos
começar a relembrar alguns princípios .O princípio da
precaução afirma que a ausência da certeza científica formal,
favorece a existência de um risco de um dano sério ou
irreversível, e requer a implementação de medidas que possam
prever este dano. Na década de 1950, Van Rensselaer Potter,
começou a utilizar o conceito de “conhecimento perigoso”.
Potter propunha que a melhor forma de enfrentar esta situação
era gerando mais conhecimento e não o impedindo (GOLDIM,
2002). Este deve ser visto como uma proposta atual e
necessária como forma de resguardar os legítimos interesses de
cada pessoa em particular e da sociedade como um todo. O
trabalho aborda a temática da segurança da informação na área
da saúde e educação.
Metodologia
Trata-se de um estudo reflexivo, de abordagem qualitativa
sobre Propriedade Intelectual e Segurança de Informação em uma
sociedade em rede.

Objetivo
Criar um Portal, a construção deste será focando na qualidade,
confiabilidade e legitimidade da informação e os princípios
éticos que regem o tema , o portal é destinado ao tema
Parentalidade , planejamento familiar no contexto da Bioética.
Conclusão
Educação e a saúde são áreas do conhecimento que se
relacionam, integrando e articulando , em busca de promover
transformações na vida de pessoas e consequentemente, na
realidade de uma sociedade, com essa ideia ferramentas de
tecnologia vem nos auxiliar promovendo uma integração entre as
áreas , e causando um impacto real que vai além das
fronteiras acadêmicas e atinge o público , causando um impacto
social de larga escala.

Fontes: Sem fonte de

Financiamento

Conflito: Sem conflito.
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Referências:
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ORIENTADOR: Prof. Dr. Jose Roque Junges – Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos – São Leopoldo/RS – Brasil., E-mail:roquejunges@hotmail.com

Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

Na organização e administração da atenção básica, a gestão tem
um papel central para garantir que as equipes possam ter
resolubilidade em suas práticas, efetivando os princípios do
SUS. O trabalho objetiva apresentar os resultados de uma
pesquisa intitulada, Construção e Validação do Instrumento
“Inventário de Problemas Éticos na Atenção Primária a Saúde”
realizada no Rio Grande do Sul, com 237 profissionais de 12
unidades de saúde Grupo Hospitalar Conceição, onde a análise
fatorial exploratória dos escores obteve como resultado seis
dimensões centrais de problemas éticos enfrentados pela
atenção primária: a) gestão; b) longitudinalidade; c) prática
em equipe; d) perfil profissional; e) privacidade; e f) sigilo
profissional. Esses resultados evidenciaram a gestão como a
dimensão de mais alto índice de significância estatística
quanto à ocorrência de problemas éticos, expressando-se em
três focos: 1) Gestão da demanda quanto às necessidades de
saúde daquele território de abrangência; 2) Gestão dos
processos de trabalho quanto à atuação da equipe e ao acesso
às RAS; 3) gestão da intersetorialidade quanto à
resolubilidade de necessidades que não dependem do setor
saúde. A resposta ao problema da gestão não se resolve apenas
com deliberação ética, mas com planejamento estratégico, os
quais seguem as mesmas etapas para sua realização: momento
cognitivo para descrever os fatos e problemas que é necessário
resolver; valorativo para discernir quais são os bens e
valores implicados nessa solução; operativo para construir as
ações e atividades que podem resolver o problema; e avaliativo
para apontar as responsabilidades para sua efetivação. Assim a
gestão com a equipe precisa planejar ações para fazer frente à

demanda, equacionar os processos de trabalho e articular ações
intersetoriais. Nesse planejamento trata-se de fortalecer na
demanda o sistema de referência e contra referência e os elos
com as redes de atenção; promover a capacitação dos
profissionais na educação permanente para qualificar as suas
práticas; assumir a promoção da saúde como diretriz primordial
da atenção e da gestão, respondendo assim aos princípios do
SUS.

Referências:

Junges JR, Zoboli ELCP, Patussi MP, Schaefer, R, Della Nora CR.
Construção e validação do instrumento “Inventário de problemas
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Tema:

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-NORMATIVA DA BIOÉTICA

Resumo:

O objetivo deste estudo foi identificar e quantificar a oferta
de alimentos in natura, processados e ultraprocessados
provenientes ou não da agricultura familiar ou da indústria de
alimentos, como precursores ou não do direito humano a
alimentação adequada (DHAA), ofertados a escolares com
necessidades alimentares especiais (NAE), através da merenda
escolar de escolas públicas de um município da região
metropolitana de Curitiba. O estudo piloto, descritivo e
exploratório, de corte transversal com abordagem quantitativa,
foi realizado em 10 escolas, através da análise de cardápios
produzidos e servidos durante um mês de atendimento.
Identificou-se que o número de escolas que atingiu
percentualmente o estipulado pela legislação nacional para a
aquisição de produtos da agricultura familiar (mínimo de 30%)
foi ínfimo, e ainda se observou uma grande oferta e consumo de
produtos ultraprocessados na alimentação dos escolares.
O uso intenso de alimentos processados e de ultraprocessados
se dá: devido a diversos fatores logísticos para a aquisição e
entrega das matérias-primas nas escolas, por questões
higiênico-sanitárias, por praticidade e agilidade, por
preferências alimentares, pelo número reduzido de merendeiras
nas escolas e baixa habilitação das mesmas para a função,
assim como a infra-estrutura das escolas. Fica evidente que o
uso destes alimentos é fundamental, portanto, para que as
refeições oferecidas aos escolares sejam uma constante,
garantindo aos mesmos a alimentação para seu bem-estar e
sobrevivência. Apesar da facilidade produtiva e de
armazenamento dos produtos industrializados, processados ou
ultraprocessados, a origem dos alimentos ofertados no ambiente

escolar é um eixo fundamental para a garantia do DHAA e deve
ser levado em conta e cumprido pelo Estado. E, é neste
sentindo que tal temática necessita de um diálogo bioético, já
que ao mesmo tempo que se garante o oferecimento da
alimentação, reduzindo a fome destes escolares e, portanto, a
vulnerabilidade que possuem no que tange o acesso aos
alimentos; esta mesma alimentação ofertada infringe o
princípio da autonomia, da justiça, da beneficência, ,
tornando estes mesmo indivíduos vulneráveis, uma vez que a
alimentação oferecida no âmbito escolar não segue protocolos
para uso de alimentos saudáveis, limpos e justos. A
alimentação pautada em produtos industrializados infringe o
atual Guia Alimentar para a População Brasileira. Neste
sentido, é necessário e conveniente que os princípios da
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos
(DUBDH), mais especificamente, dignidade humana, respeito à
vulnerabilidade humana, responsabilidade social e saúde,
sirvam de fundamento para o planejamento de ações e
estratégias no cenário da alimentação escolar. Preconizar a
conduta responsável dos que decidem a alimentação escolar,
garantindo uma alimentação seja plena e adequada é base para
cumprindo-se os artigos 8°, 14° e 20°da DUBDH.

Referências:
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Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), durante a
permanência dos estudantes na escola, deve suprir as
necessidades nutricionais, formar hábitos alimentares
saudáveis, garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada
(DHAA) e a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), ofertar
alimentações seguras do ponto de vista higiênico-sanitário e
atender os alunos com Necessidades Alimentares Especiais
(NAE). Este estudo teve o objetivo de analisar o cenário de
produção e de distribuição da alimentação escolar na
perspectiva da bioética e do DHAA. Especificamente, pretendeuse investigar as condições higiênico-sanitárias das áreas de
produção e distribuição dos alimentos nas em escolas de um
município da região metropolitana de Curitiba – Paraná, que
possuam estudantes com NAE. Foram identificadas 24 escolas
através do cadastro dos alunos com NAE no Sistema Estadual de
Registro Escolar e posteriormente a isso, os diretores foram
contatados para autorizarem a realização da pesquisa. Foram
utilizadas para a pesquisa 19 escolas, totalizando,
aproximadamente, 79% da amostra. Para a análise higiênicosanitária foi aplicado, na íntegra, o check list da RDC 275
(BRASIL, 2002). Os dados foram analisados a partir da
distribuição por frequência das conformidades.Na avaliação
global de adequação, 58% das escolas investigadas apresentaram
condições insatisfatórias, 42,10% apresentaram condições
regulares e nenhuma das mesmas apresentou condições
satisfatórias quanto à qualidade higiênico-sanitária. Os itens
que apresentaram os maiores índices de não conformidade estão

relacionados com os seguintes blocos de análise: documentação,
manipuladores e produção e transporte de alimentos. Portanto,
considera-se que as áreas de produção e distribuição
investigadas das 19 escolas estaduais, que apresentam alunos
com NAE, cumprem insatisfatoriamente as exigências legais
quanto às condições higiênico-sanitárias não garantindo,
assim, a SAN desejada para a qualidade da alimentação escolar,
o DHAA, bem como os princípios da Declaração Universal sobre
Bioética e Direitos Humanos, mais especificamente, dignidade
humana, respeito à vulnerabilidade humana, responsabilidade
social e saúde. Assim, a fim de adequar as escolas quanto às
legislações vigentes e garantir a oferta de uma alimentação
segura no ponto de vista higiênico-sanitário são importantes
investimentos na estrutura física dos locais de produção e
distribuição da alimentação escolar, no treinamento dos
manipuladores, em estratégias de intervenção e monitoramento
da alimentação escolar. É ainda, imprescindível, aumentar o
envolvimento dos gestores quanto à adequação das cozinhas à
legislação vigente e reforçar a sua importância na garantia da
SAN dos alimentos oferecidos aos alunos, cumprindo assim os
artigos 8, 14, 20 e 25 da Declaração Universal sobre Bioética
e Direitos Humanos.
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BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Diretoria Colegiada.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

Introdução: o termo eutanásia é sinônimo de uma morte sem dor
ou sofrimento, ou ainda morte harmoniosa, sem angústia, morte
fácil e morte boa 1. Os profissionais de saúde se deparam
frequentemente com questões que envolvem a morte e o morrer,
porém, apresentam dificuldades para lidar com essas situações
por não conceberem como parte da vida2. Assim, os estudantes
de enfermagem têm sido preparados para cuidar e preservar
vidas, tornando-se capazes de atuar na recuperação e cura do
doente, contudo, não lidam bem com suas próprias emoções
diante da morte3.
Objetivo: descrever o conhecimento de estudantes de enfermagem
sobre a eutanásia.
Método: estudo de abordagem qualitativa, realizada com 28
estudantes de enfermagem, do oitavo e nono semestre, de uma
Instituição de Ensino Superior Pública do município de
Salvador, Bahia. A coleta de dados foi realizada em 2011, por
meio da entrevista, e para a análise optou-se pela técnica de
Análise de Conteúdo. O estudo ocorreu posterior a aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa, da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal da Bahia, parecer n° 18/2011.
Resultados/Discussão: maioria dos estudantes de enfermagem
apresenta conhecimentos insuficientes sobre a eutanásia. Os
que definiram sobre a temática descreveram conforme as três
categorias empíricas: conceituando a eutanásia (morte com
qualidade; desligar os aparelhos, sem medicação e dando
medicação); condições do paciente submetido à eutanásia
(estado vegetativo, terminalidade e dependência); aspectos
legais envolvidos na prática da eutanásia (autonomia do

paciente; decisão da família e proibido). O déficit de
conhecimento desses estudantes pode estar relacionado ao fato
de que várias instituições de ensino não oferecem em sua grade
curricular conteúdos sobre o processo morte-morrer 4.
Considerações: evidenciou-se que os estudantes de enfermagem
se apropriaram parcialmente do conteúdo da eutanásia, podendo
está associado à fragilidade no processo formativo quanto às
questões ligadas à terminalidade humana. Desse modo, as
discussões sobre eutanásia, assim como de questões que
envolvem o processo de morte e morrer precisam ser ampliadas
na graduação, na perspectiva de favorecer a humanização das
práticas dos futuros enfermeiros.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:
A Bioética tem um importante papel aos cientistas, pois ajudaos a refletir sobre a sua prática profissional e sobre as
implicações éticas e sociais de suas pesquisas1. Logo, os
estudantes dessas áreas precisam ser capazes de discutir
questões bioéticas de sua área com colegas, estudantes e com a
sociedade. Para isso eles precisam de fundamentação teórica na
área da ética e bioética2.
Na área das Ciências Biológicas no Brasil, a Bioética é
reconhecida como área de atuação3 e de conhecimento4 do
biólogo.
Assim, o presente artigo decorrente de um projeto de iniciação
científica tem como objetivo principal analisar
quantitativamente e qualitativamente a possível existência da
disciplina ou tema bioético nos cursos de Ciências Biológicas
do Brasil.
Para isso, foram escolhidas aleatoriamente 95 universidades,
entre públicas e não públicas, que possuem o curso de Ciências
Biológicas que participaram do ENADE 2011, sendo 20 de cada
região do Brasil, com exceção da região Norte que foram apenas
15. O levantamento foi feito através do site das
Universidades, pela matriz curricular disponível.
Das 95 Universidades, 41 (43,15%) delas apresentam a temática
Bioética em suas matrizes curriculares. A região de maior
predominância foi a Nordeste com 55%. A com menor
predominância foi a Sudeste com 25%. A região Norte com 40%, a
região Centro-Oeste 45% e a Sul 50%.
Das 41 universidades que apresentaram a temática Bioética, 17
(41,46%) possuem a disciplina Bioética em seu currículo.
Considerando que a Bioética é uma das áreas de atuação do

biólogo, podemos perceber que muitos não acessarão o saber
bioético em sua formação inicial, estes podem nunca estar
preparados para discutir as implicações de suas pesquisas.
Analisou-se a discrepância e a distribuição da temática e da
disciplina bioética nas regiões Sudeste e Nordeste.
Observou-se que a temática bioética é abordada juntamente com
a temática biossegurança ou com aquelas que tratam da
legislação profissional do biólogo, tal aspecto pode inferir a
Bioética identificada com caráter deontológico presente ainda
em muitos Cursos Superiores do Brasil.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

Um dos desafios apresentados à educação no campo da bioética é
o de promover a formação de cidadãos mais conscientes,
críticos e atuantes, com condições de participar das
discussões sobre o sentido e os limites da ciência na
sociedade contemporânea1,2. As recentes descobertas
científicas são promissoras para a melhoria da humanidade, mas
também podem causar graves prejuízos aos seres vivos e ao meio
ambiente.
Nesse sentido, torna-se pertinente a defesa do direito a uma
educação bioética, uma vez que a ética e a responsabilidade da
ciência devem integrar a formação humana, de modo que possamos
discutir com lucidez as orientações e possíveis consequências
das atuais revoluções científicas3,4.
A exposição acima justifica o propósito do presente estudo,
voltado à compreensão da responsabilidade bioética no campo
socioeducacional, por meio da leitura do filme Mar Adentro,
inspirado na autobiografia de Ramón Sampedro, Cartas do
Inferno. Abordagens dilemáticas em torno da vida, da morte, da
eutanásia, do direito de morrer com dignidade, implicam os
campos da ética e da bioética. A película, nesse sentido, traz
à tona a polêmica em torno da morte assistida, tema caro à
bioética, evidenciando a complexidade em torno do tema na
atualidade.
Para atender o propósito da pesquisa, fizemos a leitura do
filme sob três recortes: 1)Familiar/Religioso; 2) Jurídico e
3) Existencial – escolhidos pelos conteúdos e situações que
poderiam estimular reflexões sobre dilemas bioéticos gerados
em torno da questão do direito de morrer.
O estudo empreendido reafirma a tese de que a bioética é vista

como uma área do conhecimento já bastante consolidada, porém,
na área educacional ela ainda é pouco conhecida5. Nesse
sentido, a história narrada no filme Mar Adentro expõe todo o
aparato institucional e moral que rege e regula a vida dos
indivíduos, ganhando matrizes diversas em um momento histórico
no qual se apregoam os direitos individuais, com Estado laico,
e um processo de questionamento e revisão dos valores que
pautam a vida em sociedade.
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Resumo:
Por diretivas antecipadas de tratamento médico entende-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. O estudo 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 nos últimos anos. A investigação
possui enfoque qualitativo, revestindo-se de caráter
bibliográfico. Para tanto, após a identificação dos diplomas
normativos sobre a matéria, procedeu-se sua tradução e
sistematização a partir de trinta e cinco elementos de
comparação.Em seguida, a partir de revisão da doutrina e da
jurisprudência, pretende-se determinar o sentido e o alcance
dos referidoselementos de comparação.Em todos os países, a
matéria é tratada por lei em sentido estrito: na
Argentina,Ley26.529/2009, derechosdel paciente
ensurelaciónconlosprofesionales e instituciones de lasalud;no
Canadá,Health CareandCareFacilityAct (British Columbia), Power
ofAttorneyAct (British Columbia), PersonalDirectivesAct
(Alberta), HealthCareDirectivesAct (Manitoba)
eSubstituteDecisionsAct (Ontario); no México,Ley de
VoluntadAnticipada para el Distrito Federal, de 7 de enero de
2008; no Uruguai,Ley 18.473/2009, voluntad antecipada; na
Espanha,Ley41/2002, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de

información y documentación clínica; na França,Loi2005-370,
relative aux droits des malades et à lafin de vie; em
Portugal,Lei 25/20125, regula o testamento vital e a nomeação
de procurador de cuidados de saúde. Em todos os países, as
diretivas antecipadas de tratamento médico devem ser
celebradas por pessoas capazes. Devem, também, revestir forma
escrita. Além disso, em três países, exige-se que sua
lavratura seja realizada perante notário. Em três países,
devem ser arquivadas em órgão especializado. No que diz
respeito ao conteúdo, podem assumir o caráter de testamento
vital e/ou de procuração para cuidados de saúde. Com efeito,
podem incluir disposição sobre aceitação de terapêuticas
específicas, recusa de procedimentos fúteis, cuidados
paliativos, doação de órgãos, entre outros. Em todos os
países, há referência à possibilidade de revogação a qualquer
tempo. Somente dois países estabelecem prazo de validade para
as diretivas antecipadas de tratamento médico. O caráter
vinculante do expediente está presente em todos os países. Em
alguns, indicam-se situações em que as diretivas antecipadas
de tratamento médico não contam obrigatoriedade para o
profissional de saúde. Pelo exposto, pode-se concluir que não
há uniformidade no tratamento legislativo da matéria. Em
geral, as legislações são pouco detalhistas.
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Resumo:

Um grande desafio da bioética atualmente, notadamente quando da
atuação de seus comitês, é encontrar mecanismos capazes de
garantir que meios racionais sejam utilizados para a busca da
melhor resposta possível. Tais respostas devem se aproximar de
um ideal de correção moral e, ao mesmo tempo, ofertar à sociedade
a sensação de imparcialidade e de justiça.
O objetivo do estudo feito foi buscar compreender o real alcance
da bioética para resolução de questões práticas e colocar em
relevo a necessidade que tem a disciplina de ofertar mecanismos
para controle de racionalidade de suas decisões.
Após a análise de alguns dos paradigmas de tomada de decisão mais
importantes na bioética, o estudo concluiu por sua
insuficiência e propôs os direitos humanos como o mais adequado a
ser seguido em contextos plurais e complexos. Entretanto, como
os direitos humanos tem tanto um valor moral quanto jurídico, seu
objeto às vezes precisa ser tratado em ambas cearas, de modo que
é preciso que sejam seguidas regras gerais do discurso tais como
a não contradição, a sinceridade, a coerência, a necessidade de
fundamentação, a liberdade de participação, dentre outras e, em
caso de conflito de normas de direitos humanos, também as regras
do discurso jurídico, tais como o uso da dogmática, dos
precedentes, dos cânones interpretativos, dentre outras.
Concluiu-se que a bioética deve ser inserida em um discurso
prático controlável racionalmente por meio de regras básicas,
capazes de serem seguidas, ainda que aproximadamente, por todos
aqueles que são dotados de capacidade de linguagem. Ao se
defender que o melhor paradigma de análise para as questões
práticas da bioética seja aquela que coloca em relevo os direitos
humanos e fundamentais e seus consequentes procedimentos de

aplicação, a pretensão foi tentar demonstrar que os comitês de
bioética, em caso de necessidade, devem fazer uso do material
jurídico à sua disposição, atuando como se estivessem no papel de
magistrados, servindo como auxiliar do judiciário e, às vezes,
até mesmo como alternativa a ele.
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BIOÉTICA E HUMANIZAÇÃO

Resumo:

O Conselho Federal de Medicina (CFM), preocupado com a
qualidade de vida da pessoa enferma acometida de doença em fase
terminal, editou a Resolução 1995/2012 que dispõe sobre as
Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV), a partir das quais podem
ser definidos os procedimentos médicos a que se quer, ou não, se
submeter em caso de doença/quadro clínico de terminalidade de
vida. Impactos podem ser causados pela possibilidade de declarar
antecipadamente vontades em final de vida, tendo a autonomia e
autodeterminação como inalienáveis. Notadamente, são percebidos
impactos quanto ao direito à verdade, ao consentimento ou recusa
ao tratamento no estabelecimento da relação terapêutica, e ao
direito à morte digna. Outro impacto esperado se dá sobre a
demanda dos cuidados paliativos como ápice do cuidado humanizado
e ampliado. Método: Utilizou-se do método qualitativo baseado em
pesquisa bibliográfica. Introduziu-se o tema abordando o avanço
da medicina e das biotecnologias que se traduz em ganhos e em
conflitos e que perpassam a relação entre o sujeito enfermo e seu
médico. Torna-se um desafio quando o corpo adoentado se insurge,
lembrando que a morte convive com os projetos de prolongamento
da
vida e, que as manobras biotecnológicas para enganá-la, são vãs.
A partir desta premissa apresentam-se duas questões-problema: as
Diretivas Antecipadas de Vontade podem ser vistas como um
instrumento de promoção da autonomia dos sujeitos da relação
médico-enfermo? E, ao mesmo tempo, como uma oportunidade para
o
estabelecimento de uma nova relação médico-enfermo? Objetivo: Em
busca das respostas procedeu-se uma revisão sobre o percurso
histórico do documento que contempla diretivas antecipadas de

vontade de enfermos, depois a análise do documento dentro do
contexto jurídico brasileiro e em relação ao consentimento ou
recusa de tratamento. A relação entre o médico, equipe médica, o
enfermo e sua família é abordada. Resultado: Concluiu-se que a
necessidade de legislação específica é discutível, podendo ser
dispensada dentro do ordenamento jurídico já existente, e que
asDiretivas Antecipadas de Vontade podem ser ferramentas a favor
da dignidade na morte, promovendo a autonomia dos sujeitos
envolvidos, dando oportunidade para a construção de relações
terapêuticas amadurecidas e personalizadas.
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BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

O objetivo do estudo é analisar os conflitos e dilemas
éticos que podem estar presentes na prática de fisioterapeutas
que trabalham em um centro de reabilitação.
MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo se desenvolveu na Rede Sarah de
Hospitais de Reabilitação, unidade Brasília. A amostra foi
constituída por 20 fisioterapeutas que atuam diretamente no
processo de reabilitação dos pacientes, em cinco grandes
áreas: unidade de terapia intensiva/oncologia,
neurorreabilitação adulto, neurorreabilitação em lesão
medular, ortopedia e pediatria. Foi aplicado um questionário
de avaliação independente, respondido pelos próprios
participantes, com situações envolvendo conflitos ou dilemas
éticos que são descritos na literatura como habituais durante
a atividade assistencial intra-hospitalar no processo de
reabilitação, divididos em cinco categorias: profissional,
social, assistencial, organizacional e legal. As respostas
foram pontuadas com a utilização de uma escala com sete
categorias e pontuação de
zero a seis, desde “nunca” até “todos os dias”. Quanto maior a
pontuação, maior a frequência de conflitos e dilemas éticos
vividos na prática profissional. Previamente ao preenchimento
do questionário, o profissional deveria responder à três
perguntas relacionadas ao tema “bioética”, sob os seguintes
aspectos: 1. Conhecimento do profissional sobre o tema; 2.
Interesse do profissional sobre o tema; e 3. Utilidade da
disciplina de bioética/ética durante a formação acadêmica. Foi

garantido a todos os participantes o anonimato no
preenchimento do questionário e na divulgação dos resultados.
Adicionalmente, foram preenchidos dados demográficos e
profissionais para melhor caracterização da amostra. Todos os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
RESULTADOS: Em relação às perguntas sobre o tema “bioética”, a
maioria dos profissionais possuía baixo conhecimento somado a
um moderado interesse no tema. Grande parte dos profissionais
também não teve a disciplina de bioética durante o período
acadêmico. Em relação ao questionário,a maioria das situações
de conflitos ou dilemas éticos apresentou pontuação baixa,
indicando baixa ocorrência dos mesmos na prática diária dos
profissionais. Os dilemas e conflitos éticos presentes no
estudo, foram vistos, em sua maioria, nas categorias
“profissional” e “assistencial”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apesar de não ser habitual a reflexão
conceitual sobre a ética no dia a dia dos fisioterapeutas, a
conduta ética está inserida na prática diária dos
profissionais. Mais estudos, abrangendo uma população-alvo
maior, são necessários para compreendermos e caracterizarmos
melhor os conflitos e dilemas éticos que podem estar presentes
na prática profissional dos fisioterapeutas, suas relações com
a equipe interdisciplinar, pacientes e familiares/cuidadores.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-NORMATIVA DA BIOÉTICA

Resumo:

Introdução: O presente estudo examina o pensamento do educador
brasileiro Paulo Freire (1,2,3), a partir da Bioética de Intervenção(4)
e da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos pela
UNESCO(5), ambas referências teóricas trabalhadas pela Cátedra
Unesco de Bioética da Universidade de Brasília. Sustenta-se que,
embora Freire não tenha alcançado o termo bioética, suas ideias
fundamentais se coadunam com a proposta de uma bioética politizada
(4), voltada para a conquista da autonomia e da liberdade para
todos os seres humanos.Objetivo: Analisar as obras de Paulo Freire:
Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança e Pedagogia da
Autonomia (1,2,3), aproximando-as da Bioética de Intervenção(4)
e da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos pela
UNESCO(5)
Metodologia: A partir da análise de conteúdo das obras de Freire
- desenvolvida com o auxílio do software ALCESTE (6) - a proposta
confronta as categorias teóricas resultantes da análise, com a Bioética
de Intervenção (4) e com princípios contidos na Declaração sobre
bioética pela UNESCO (5)
Considerações: O fio condutor do pensamento de Freire (1,2,3) é
a defesa dos direitos humanos e a luta pelo resgate da dignidade
humana, o que o aproxima da Declaração sobre Bioética pela
UNESCO(5) e da Bioética de Intervenção(4). O pedagogo defende
a vida na sua plenitude (1,2,3), corroborando na construção de
uma bioética bioética política, interventiva, comprometida com a
qualidade de vida para todos, e, portanto, capacitada a contribuir
para o aperfeiçoamento da democracia e da cidadania(4). Um ponto

em comum entre as referências teóricas analisadas é a crítica, direta
ou indireta, à forma injusta e excludente como a sociedade está
organizada, evidenciando a necessidade de um modelo social mais
equânime, inclusivo e justo. Além disso, conclui-se que a educação
problematizadora (1,2,3), associada a uma bioética crítica(4), ambas
pautadas no que o Freire denomina de Ética Universal do Ser Humano
(1,2,3) pode ser uma estratégia imprescindível para que a banda frágil
(4) da sociedade se empodere, construa sua autonomia e conquiste sua
liberdade.
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ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

Resumo:

O placebo é uma substância inerte, sem propriedades terapêuticas
efetivas e seu uso em pesquisas clínicas é eticamente criticado,
sobretudo nas doenças com tratamento conhecido. Visando controlar
o abuso desta prática pelos médicos brasileiros, o Conselho Federal
de Medicina (CFM) editou, em 2008, a Resolução No1885, proibindo
vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas envolvendo
seres humanos, que utilizem placebo em seus experimentos, quando
houver tratamento eficaz e efetivo para a doença pesquisada. No
mesmo ano, procedeu-se a revisão da Declaração de Helsinque
(DH), cujo teor sobre o uso do placebo gerou muitas controvérsias e
críticas éticas. Objetivos: Verificar se houve alteração no percentual
de ensaios clínicos com uso de placebo no Brasil, antes e após 2008,
analisar outras características gerais dos ensaios clínicos, as doenças
pesquisadas e seus principais patrocinadores.
Método: Estudo realizado na plataforma de registros internacionais
do ClinicalTrials.gov, pesquisando-se os ensaios clínicos com
intervenção por droga, fase III, desenvolvidos no Brasil, com e
sem o uso de placebo, em 2003-2007 e 2009-2013. Resultados: a)
Ocorreu aumento importante no número de ensaios nos períodos
considerados, passando de 392 antes para 615 após 2008; b) Foi
expressivo o percentual de ensaios clínicos que utilizaram placebo
no Brasil, de 43,5% (438/1.007) nos 10 anos; c) Não houve diferença
estatística entre as proporções dos testes clínicos com e sem placebo,
quando comparados o período anterior e posterior a 2008, de 42,6%
e 44.1%, respectivamente (p = 0,690); d) Quando considerados os
estudos com patrocínio da indústria farmacêutica, a mesma proporção
se manteve anterior e posterior a 2008 (p= 0,944); e) Porém, nos
ensaios financiados por outros órgãos (Universidades, Instituto

Nacional de Saúde/EUA e outros), ocorreu significativo aumento no
período após 2008 em relação aos anos anteriores, de 16,1% para
43,1% (p= 0,006); f) Verificou-se que 86,8% dos ensaios com uso de
placebo foram patrocinados pela indústria farmacêutica multinacional,
particularmente, por sete “big pharma”, que financiaram 47%
(206/438) dos estudos no Brasil; g) Quanto às doenças estudadas
com controle por placebo, as neoplasias foram as mais pesquisadas,
com 23.1% dos 438 ensaios, seguido pelas do aparelho circulatório
(12,8%), as endócrinas, nutricionais e metabólicas (12,3%) e as autoimunes, com 11,0%. Considerações Finais: A edição da norma ética
pelo CFM e a DH, em 2008, não alterou o perfil geral dos ensaios
com uso do placebo no período analisado. Isto também ocorreu nos
estudos patrocinados pelas empresas farmacêuticas, talvez, pelo fato
dos protocolos serem elaborados fora do país, sem interferência
dos médicos brasileiros. Por sua vez, nos financiamentos por outras
instituições, ocorreu significativo aumento de uso do placebo após
2008. Conclui-se pela ineficácia das normas éticas editadas em 2008
para os médicos brasileiros que participaram dos estudos.

Referências:
Associação Médica Mundial (AMM). Declaração de Helsinki VI
[Internet]. [citado 12 mar 2014]. Disponible en: http://www.wma.net/
es/30publications/10policies/b3/17c_es.pdf.
Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução Nº 1885, de 23 de
outubro de 2008 [Internet]. 2008 [citado 20 ago 2014]. Disponible en:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2008/1885_2008.htm.

PG 38

Conselho Federal de Medicina. Resolução Nº 1931, de 17 de setembro de 2009 [Internet]. 2009 [citado 20 mar 2014]. Disponible en: http://www.
portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2009/1931_2009.pdf.

Garrafa V, Lorenzo C. Helsinque 2008: redução de proteção e maximização de interesses privados. Revista da Associação Médica Brasileira.
2009;55(5):497-520.

Fontes: Bolsa de

Iniciação de Pesquisa da
Universidade do Oeste de
Santa Catarina (No. 08/
UNO ESC-R 2013).

Conflito: declaramos

não haver.
Schlemper Junior BR, Hellmann F. Controvérsias em tempos de mudanças na Declaração de Helsinque e a experiência brasileira em Ética em Pesquisa.
En: Caponi S, Verdi M, Brzozowski FS, Hellmann F, organizadores. Medicalização da vida: ética, saúde pública e indústria farmacêutica. 2a ed. Curitiba:
Editora Prismas; 2013.

Apresentador:

Fernando Hellmann

Modalidade: Poster

PG 39

REL ATO DE PESQUISA
PERCEPÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA A REFLEXÃO ÉTICA

Tema:

Autores: Lays Cherobim Parolin 1,2; Marta Luciane Fisher 1; Thalita Bastida Vieira 3
1 Pontifícia Universidade Católica do Paraná
2 Universidade Estadual Paulista – São José do Rio Preto
3 Universidade Federal do Paraná – Curitiba
layscp@gmail.com; marta.fischer@outlook.com; thalivieira@gmail.com

BIOÉTICA AMBIENTAL

Resumo:

A intensificação da crise ecológica e o eminente colapso
ambiental, decorrente do distanciamento do homem/natureza
demandam ações urgentes. A retomada dos valores éticos que
norteiam a conduta comportamental humana na busca de
restabelecer o convívio harmonioso com a natureza é
fundamental para que todas as espécies em presentes e futuras
gerações tenham o direito de disfrutar um ambiente
equilibrado. A ética ambiental visa despertar no cidadão a
compreensão do certo/errado quanto às suas condutas,
confrontando-a com práticas culturalmente enraizadas, em que
além da transmissão de informação e sensibilização, é
necessário reeducar. O objetivo deste estudo foi diagnosticar
a percepção ambiental dos moradores do município de Morretes,
Paraná. Foi aplicado um questionário semiestruturado a 20
moradores da área urbana e 20 da área rural, referentes à
percepção de áreas verdes, mamíferos e insetos presentes no
município (Aval do Comitê de Ética em Pesquisa da PUCPR n.
348590). Os entrevistados evidenciaram visão otimista do
ambiente, percebendo a corresponsabilidade de diferentes
segmentos sociais e aceitando a educação ambiental como
ferramenta para se atingir uma relação melhor com a natureza.
A relação estabelecida entre a população e as Unidades de
Conservação caracteriza-se por falta de consciência sobre sua
importância, ausência de apoio na criação e manutenção e
nenhuma participação pública na administração dos recursos
naturais. No entanto, a conservação efetiva dos recursos
naturais a longo prazo, depende diretamente de apoio público,

sem o qual esforços conservacionistas estão fadados ao
fracasso1. Na América Latina, onde 86% dos parques nacionais
possuem populações humanas2, a participação das comunidades
deveria ser prioritária em qualquer ação conservacionista3. A
bioética ambiental tem como princípio promover a reflexão de
diferentes segmentos sociais a respeito de temas necessários e
urgentes, viabilizar o diálogo entre os interesses pessoais e
econômicos da comunidade com os interesses conservacionistas e
apoiar as políticas na promoção do bem-estar de todos. A
intervenção deve ocorrer através da educação ambiental,
contudo, a transposição das reflexões teóricas e o elo entre a
academia e a sociedade deve se dar de forma consciente e
programada, levando em consideração diferentes percepções,
interesses, experiência, local de moradia, entre outros4 para
que sejam realizadas adequações das estratégias teóricometodológicas5. O fato de a geração atual ser mais inclinada
com as questões ambientais, por terem crescido em meio a
debates ambientais e ativistas absolutistas alicerçando-se em
princípios universais e empáticos às questões ambientais6, é
um ponto importante a ser considerado. Assim, a bioética
ambiental não se propõe a solucionar problemas ecológicos, mas
sim permitir uma ferramenta que dialoga, levanta pontos de
reflexão e permite uma coparticipação na construção de valores
e intervenções para contenção desses problemas.
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Resumo:

A presente pesquisa é fruto do projeto implementado por um
grupo de trabalho do Curso de Especialização em “Ética,
Valores e Cidadania na Escola” (EVC) da Universidade de São
Paulo e Universidade Virtual do Estado de São Paulo que teve
como objetivo identificar se a ação do grupo permitiu com que
o aluno se percebesse como integrante do ambiente escola
reconhecendo sua importância para a qualidade do mesmo.
Pretendeu também analisar se a concepção de ambiente dos
estudantes foi alterada depois da intervenção e quais os
valores éticos mobilizados durante a intervenção. Para tanto
foram analisados dados obtidos através da aplicação de
questionários aos alunos envolvidos.
O local escolhido para o desenvolvimento do Projeto foi uma
turma do sexto ano de uma escola localizada no bairro de
Itaquera, em São Paulo, capital.
A questão desencadeadora apresentada ao grupo: “Ferramentas
que promovam a cidadania na escola”, resultou no tema
“sustentabilidade e meio ambiente”. A metodologia utilizada
para o desenvolvimento do Projeto, além da Aprendizagem
Baseada em Problemas (PBL), foi o Design Thinking1, de acordo
com o qual, práticas do criar, ouvir e implementar são as
bases do trabalho. A coleta de dados, na fase exploratória, se
deu pela técnica da observação e entrevista reflexiva,
surgindo assim, a questão problema: “que intervenções seriam
possíveis a fim de se influenciar a percepção de alunos sobre
seu pertencimento do ambiente-escola?”.
A partir das categorias extraídas da literatura sobre educação
em valores2 articulada à educação ambiental3 e protagonismo
juvenil4 percebeu-se, num primeiro momento, que a intervenção

não produziu grandes mudanças nas concepções da maioria dos
estudantes sobre meio ambiente, vinculadas a uma ideia
naturalista5. Porém um olhar mais cuidadoso apontou, nas
justificativas dos alunos, o ser humano como constituinte do
ambiente. Os estudantes relacionaram a qualidade das relações
humanas, vinculadas à dimensão afetiva do sujeito psicológico,
como condição necessária para a melhoria da qualidade do
ambiente.
Neste sentido, valores (bio)éticos como cooperação,
participação, responsabilidade e amizade foram identificados
pelos alunos. Cabe destacar o importante papel da escola, como
um espaço privilegiado para educação ambiental crítica e para
a aprendizagem de valores desejáveis, quando busca promover
ações planejadas e organizadas, que tenham como requisito o
protagonismo dos estudantes.
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BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

Introdução:
O estudo do sofrimento moral, especialmente no
trabalho de enfermeiros, denota uma preocupação premente com a
ética no mundo do trabalho. Jameton (1984) foi o primeiro a
propor como conceito de sofrimento moral as manifestações de
sentimentos dolorosos que ocorrem quando os enfermeiros estão
conscientes da ação moralmente adequada frente a um problema
ou conflito ético, mas não a realizam, seja por impedimentos
legais, institucionais ou por sentirem-se impotentes diante
das situações (1,2).
Objetivo:
Identificar situações geradoras
de sofrimento moral em enfermeiros de diferentes contextos
brasileiro do cuidado à saúde. Método: Estudo tipo Survey, a
coleta dos dados se deu por meio de questionário auto
aplicável com 1200 enfermeiros de diversos contextos de saúde
do Brasil no período de setembro de 2013, a amostra final foi
composta de 778 enfermeiros. O projeto multicêntrico que
integrou esta etapa do estudo foi aprovado (parecer 144/2013)
pelo Comitê de Ética em Pesquisa/FURG. Os resultados passaram
por repetidos refinamentos, em aproximação com a técnica de
análise temática(3). Resultados e Discussões: Emergiram 09
categorias, das quais 03 são destacadas neste recorte:

Competência Profissional, Acesso e Qualidade do Cuidado, todas
articuladas ao Direito à Saúde. Quanto à competência
Profissional são relatados tensões e conflitos entre
autonomia, dever moral/responsabilidade, definição sobre o
papel de outros profissionais e julgamento sobre o adequado
preparo para as ações.,. O acesso limitado, acolhimento
insuficiente, falta de atendimento médico é gerador de
sofrimento moral, na medida em que o enfermeiro está impotente
ou sem condições necessárias para oportunizá-lo. O sofrimento
moral ligado à Qualidade do Cuidado remeteu às premissas da
política nacional de humanização e aos obstáculos para um
cuidado resolutivo, integral e humanizado, como em a
ineficácia de comunicação e sistema de informação.
Conclusão:
As vozes dos enfermeiros denunciam práticas, nos âmbitos
individuais e institucionais cujas repercussões ultrapassam o
cuidado do outro e atingem o próprio profissional, causando
sofrimento moral. As situações apontadas perpassam por
inadequações do processo de trabalho e de condutas
profissionais no processo de atenção à saúde, confluindo para
a defesa do Direito à saúde como imagem-objetivo da profissão.
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Tema:
BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

bioética nestas escolas.

Introdução: A necessidade de uma educação bioética que se
estabeleça, progressivamente, desde os processos formativos na
Educação Básica coloca-se como uma urgente necessidade, fato que
tem ocupado a reflexão de docentes, pesquisadores e bioeticistas
(PAIXÃO JR., 20131; PAIXÃO JR., V. G.; PEREIRA JR, A., 20132). Tal
preocupação conduziu a uma pesquisa, em caráter de diagnóstico
para se iniciar um trabalho pedagógico formativo desde o Ensino
Médio nas escolas públicas estaduais da cidade de Botucatu (SP)
sobre a percepção dos alunos deste nível de ensino sobre temas
relacionados à bioética. Objetivos: A pesquisa objetivou verificar qual
a percepção dos alunos do Ensino Médio sobre temas relacionados à
bioética e, ainda, verificar quais os valores que orientam as condutas
e as tomadas de decisões destes jovens e como eles os relacionam
às questões bioéticas. Métodos: A pesquisa foi realizada a partir da
análise de relatórios produzidos por professores coordenadores de
10 (dez) escolas estaduais, os quais conduziram um diálogo com os
alunos de suas respectivas escolas sobre 06 (seis) questões abertas
relacionadas à ética e bioética. Resultados: A grande maioria diz não
ter ouvido falar sobre bioética; os que já ouviram, não conseguem
explicar o que significa. No que se refere às questões que mais os
afligem no presente, eles apontaram aquelas relacionadas às drogas,
sexualidade e futuro profissional. Conclusões: Embora no diagnóstico
realizado apareçam noções sobre as questões apresentadas, existe,
ainda, muita confusão em torno dos temas relacionados à ética e à
bioética, reduzindo-se estes a alguns poucos tópicos. Esperamos com
a presente pesquisa apresentar subsídios para o aprofundamento da
discussão do tema em questão e posterior desenvolvimento de um
de plano de ação, formativa e continuada, relacionado à educação
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:
Introdução: Os trotes universitários constituem práticas do
currículo “oculto” que podem reproduzir relações de
poder/submissão, reforçando desigualdades sociais e
repercutindo na dimensão ética da formação profissional1.
Estas relações podem levar à vivência de desvalores e à
banalização do outro, ferindo a dignidade humana2. Os trotes
são potenciais geradores de problemas éticos3. Objetivo:
Analisar como o trote universitário tem sido divulgado pela
mídia. Metodologia: Pesquisa documental, exploratória e
transversal, abordagem qualitativa. Buscou-se através do
“Google”, no dia 01/06/2015, os termos “trote” e “notícia”
selecionando: país (Brasil), período (último ano), idioma
livre, resultados em ordem de relevância. A amostra foi
composta pelos primeiros 30 resultados. As notícias foram
lidas e agrupadas por meio do software Atlas.TI 7 em três
categorias: Tipos de trotes; Reações da sociedade; e
Narrativas de estudantes e familiares. Resultados: Os trotes
surgem com vários formatos. O “trote solidário” é apontado
como alternativa ao modelo tradicional, mas os “trotes
violentos” (com danos físicos) são o principal alvo das
notícias. As reações provêm de vários setores da sociedade. Os
relatos mais significativos são de estudantes e familiares,
sobre questões morais e psicológicas, além de violências
físicas. Discussão: Observa-se notícias que criticam a
violência física, mas relativizam violências psicológicas e
morais. O sofrimento dos familiares aparece secundariamente.
Os “trotes solidários” são enfatizados, ainda que proibidos em
algumas universidades. Há que se questionar se estas práticas

de fato se diferenciam das demais em termos de respeito,
igualdade e liberdade de escolha. Por fim, é preciso refletir
sobre a posição acrítica da mídia sobre os trotes, que parecem
justificados culturalmente. Os “trotes solidários” podem
disfarçar problemas éticos. Conclusão: A negligência da mídia
sobre os aspectos apontados, e também a exploração do tema da
violência física, rica em detalhes, carecem de uma importante
reflexão bioética.
Palavras-chave: Ética, trotes, formação profissional.
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BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

Apresentação – A cultura de segurança do paciente é
reconhecidamente um campo de atuação em assistência à saúde com
grande potencial de diminuição de danos aos pacientes e pode ser
descrita como “O produto dos valores individuais e de grupo,
atitudes, percepções, competências e padrões de comportamento que
determinam o compromisso, estilo e proficiência de uma
organização de saúde em gestão da segurança” (1) Sua avaliação
permite a hospitais identificar e gerir prospectivamente questões
de segurança em suas rotinas de trabalho (2), visto que a
tendência atual é promover o envolvimento de todos os níveis da
organização, estimulando o reconhecimento das circunstâncias de
risco, numa atitude de cuidado, clima, cultura e
compartilhamento. No dia a dia hospitalar, profissionais
esforçam-se em proporcionar a melhor assistência no
desenvolvimento de cuidados, mas tal não é impeditivo de falhas e
acidentes.
A bioética entende a questão de segurança do paciente como um
problema capaz de afetar a integridade e a vida dos pacientes e
que põe em jogo o principio da não-maleficência, o dever de não
causar danos, conforme Hipocrates deixa claro em sua expressão
Primum non nocere, amplamente conhecida na saúde. (3).
Objetivos – Levantar e analisar dados para contribuir para
melhoria da qualidade de segurança do paciente, identificando as
mudanças nessa cultura e levando em conta a não-maleficência, no
período entre 2014 e 2015, em dois hospitais de referência
terciária em Curitiba.
Método – Exploratório-descritivo com abordagem quantitativa,
utilizando o questionário HSOPSC – Hospital Survey on Patient
Safety Culture, validado para o Brasil em 2012(1). Com o apoio
do software LimeSurvey (4), estes foram encaminhados para todos

os profissionais trabalhadores contratados diretamente pelos
hospitais. Visando promover a motivação das diversas categorias
de trabalhadores, também foram feitas visitas, reuniões e
encontros destacando a importância da participação. O instrumento
de coleta foi acompanhado do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, conforme Resolução CNS 466/2012 (5), preservando o
anonimato das respostas. O projeto teve sua aprovação pelo CEP
FPP em 12/03/2014, no 561.736.
Resultados – A pesquisa encontra-se na segunda etapa, com análise
geral prevista para o final de 2015, quando o referencial teórico
poderá se ampliar para a análise de conteúdo. Apresentar-se-ão
aqui os dados do hospital “P” referentes à avaliação da
segurança, percebidos por seus trabalhadores.
Conclusão – No hospital “P”, 19% dos respondentes consideraram a
qualidade da segurança como excelente e 45% consideram muito boa,
o que indica que, embora o grau de cofiança na qualidade da
segurança do paciente dentro da instituição tenha tido boa
avaliação, esforços devem ser despendidos para uma cultura ainda
mais aberta e reflexiva da qualidade da segurança, pois evitar e
corrigir danos ou erros é fundamental para a segurança e para a
minimização de riscos ao paciente.
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Tema:

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-NORMATIVA DA BIOÉTICA

Resumo:

A bioética ambiental diante da sua amplitude de atuação também
visa auxiliar na tomada de decisões dos pesquisadores das áreas que
envolvem o meio ambiente, como a escolha de áreas e espécies alvos
para a conservação, técnicas de manejo de animais em vida livre e
em cativeiro, relação entre bem-estar animal e conservação1. Estudos
em cativeiro que exploram dados ecológicos de animais silvestres
possibilitam uma análise objetiva e com menor impacto na população,
trazendo informações valiosas para a conservação dessas espécies,
contudo é preciso garantir princípios éticos como responsabilidade,
precaução e, principalmente, alteridade. A família de morcegos
Phyllostomidae é uma das mais diversas e versáteis na exploração
de recursos. Diversas são as formas de interação com o ambiente e
poucos estudos em relação a esta multiplicidade, entretanto muitos
são os mitos e crenças que a população possui com relação aos
morcegos impactando diretamente na sua sobrevivência e bem-estar.
Este estudo teve como foco a análise comportamental de indivíduos
das espécies Artibeus lituratus, Carollia perspicillata e Sturnira lilium
em cativeiro (CEUA – PUCPR protocolo nº 867). As observações
seguiram o método ad libitum e o de observação de todas as
ocorrências, totalizando 140 horas de monitoramento. As espécies
apresentaram maior porcentagem de comportamentos de interação
(66,6%) do que individuais (29,1%), além de eventos reprodutivos
pelas espécies A. lituratus e C. perspicillata. O fato da interação ter se
sobressaído em relação aos comportamentos individuais, evidencia
a sociabilidade das espécies foco, sendo que C. perspicillata pode
formar grupos com mais de 100 indivíduos2. Os dados, confirmando
a hipótese, sugerem que estudos em cativeiro podem auxiliar na
compreensão da biologia e ecologia de filostomídeos, de modo a
facilitar o estudo do grupo. Estudos com animais cativos também

trazem à tona discussão ética da manutenção e bem-estar dos
indivíduos, havendo a necessidade do cumprimento das cinco
liberdades estabelecidas pelo Comitê Brambell3. Cabe também
destacar que informações comportamentais sobre quirópteros servem
de ferramenta para a reflexão sobre as lendas que envolvem esses
animais, havendo assim a necessidade de projetos e atividades de
cunho educativo, esclarecendo a função ecológica, os reais problemas
associados ao grupo e como este é impactado por esta falta de
informação.
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BIOÉTICA, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Resumo:

Introdução: O comércio de órgãos humanos vem merecendo
destaque com o crescimento dos avanços tecnológicos e da
vulnerabilidade da população motivada pela miserabilidade e
desigualdade social. A extensão da fila de espera para obter
um órgão para transplante é um dos motivos para a prática, uma
vez que a saúde fragilizada não pode esperar muito tempo. Em
contrapartida, a maioria das pessoas submetidas à doação, é
hipossuficiente, e pratica este gesto na expectativa de um
ganho material, atitude considerada antiética.
Objetivos: Objetiva-se analisar se a conduta de comercializar
órgãos está em desacordo com o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana.
Metodologia: Realizar Revisão Crítica literária, através de
pesquisa bibliográfica e legislações acerca da comercialização
de órgãos e a desigualdade entre os envolvidos no
procedimento.
Discussão/Resultados: Os transplantes de órgãos e tecidos
humanos têm passado por um processo evolutivo, e a sua
comercialização tem transformado o corpo humano em uma
indústria de matéria-prima, uma vez que o processo é
silencioso. Diante da dificuldade em se conseguir órgãos para
atender a crescente demanda nos procedimentos, uma forma de
vencer a fila, está ligada a proposta de legalização do
mercado de compra e venda de órgãos e tecidos. Porém, tal
prática rebaixa o ser humano à condição de objeto, sem que
seja respeitado o seu direito à vida, integridade física e
psíquica¹, inferindo-se que a comercialização de órgãos não
deve ser autorizada, independente da situação. Este mercado
nunca apresentará justiça nas suas transações, visto que

nenhum valor econômico poderá cobrir a importância de um
órgão, que com sua retirada, compromete a integridade do
doador². Ademais, a tendência é que pessoas hipossuficientes,
vítimas da desigualdade social, vendam seus órgãos para
pessoas mais abastadas, na expectativa de receberem altos
valores e melhorem suas vidas. Pessoas de poucas posses
serviriam como mercadorias para os que pudessem pagar. Porém,
ante à Lei, todos são iguais, e a vida de um rico não vale
mais que a de um pobre, prática esta que não deveria ocorrer
nem mesmo no mercado negro.
Conclusão: Como solução para a dificuldade em se conseguir
órgãos para transplantes, defendemos o princípio da doação
consentida, associado a permanentes campanhas de divulgação
junto à população, aliado à reestruturação do Sistema de
Saúde, adequando-se às necessidades da população. Conclui-se
que a sociedade deve ter como princípio base a dignidade da
pessoa humana, algo inviolável, irrenunciável e principalmente
inalienável, baseada no altruísmo, solidariedade e igualdade,
mantendo-se, portanto, vedada à comercialização de órgãos.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

A utilização de imagens de pacientes, independentemente do seu
objetivo, requer do cirurgião-dentista (CD) cuidados de ordens
ética e legal1,2,3,4,5,6,7. Para que o CD faça uso de imagem de
seus pacientes com segurança, ele deve se atentar para legislações
e normativas. Neste trabalho, buscou-se analisar a percepção de
docentes do curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA sobre os
aspectos éticos e legais da utilização da imagem de pacientes em
redes sociais virtuais. Para tanto, aplicou-se questionário aos docentes
que lecionam em disciplinas clínicas da instituição acima mencionada
(N=39). O questionário era composto por 18 questões (15 questões
fechadas e 3 questões abertas) e indagava o participante a respeito
de seus conhecimentos, opinião e comportamento sobre o uso
de imagens de pacientes em redes sociais virtuais. O trabalho foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário
de Anápolis - UniEVANGÉLICA (Parecer: 1.018.913/15). A taxa de
resposta no grupo dos docentes foi de 82% (n=31). Os docentes usam
rede virtual em 71% dos casos, sendo mais comum a combinação
Facebook e Instagram (39%). Em geral, não divulgam imagem de
pacientes (81%), entretanto, 65% dos professores percebem que os
acadêmicos já divulgaram imagens ao menos uma vez. A maioria
discorda ou discorda totalmente da publicação não autorizada
(77%), mas concordam ou concordam totalmente com a publicação
autorizada pelos pacientes (39%). Do ponto de vista ético, sabe-se
que o Código de Ética Odontológica (CEO) prevê a falta ética ainda
que o consentimento pelo paciente seja dado já que a divulgação
de imagens de pacientes só pode ser justificada quando a exposição

tem finalidade acadêmica ou científica. Neste sentido, o aumento
do número de professores que concordam com as publicações nos
casos em que há autorização expressa dos pacientes demonstra
que os professores possuem orientação quanto à necessidade de
respeito à autonomia do paciente, de respeitar a sua privacidade e
de manter o dever profissional da confidencialidade, isto é, revelando
apenas as informações autorizadas, entretanto, demonstra que os
professores não possuem conhecimento sobre a dimensão da falta
ética por se tratar de um ambiente não acadêmico. Ainda que possam
existir argumentos bem intencionados no sentido de esclarecer a
população pela via da publicização dos mais diferentes eventos de
saúde, de possíveis medidas preventivas ou mesmo de estímulo a
comportamentos saudáveis e outras, a exposição de pacientes nas
redes sociais precisa ser analisada sempre e com todo cuidado,
previamente à exposição. Nestas situações é sempre prudente ao
profissional interessado considerar o contexto ético e legal relacionado
com a especificidade de cada situação e com as circunstâncias em
que esta prática será executada, no sentido de proporcionar uma
ação realmente útil e necessária aos seus pacientes e ao bem-estar
societário, em consonância com o respeito aos direitos humanos
universais.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo

A utilização de imagens de pacientes, independentemente do seu
objetivo, requer do cirurgião-dentista (CD) cuidados de ordens
ética e legal1,2,3,4,5,6,7. Para que o CD faça uso de imagem de
seus pacientes com segurança, ele deve se atentar para legislações
e normativas. Neste trabalho, buscou-se analisar a percepção de
docentes do curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA sobre os
aspectos éticos e legais da utilização da imagem de pacientes em
redes sociais virtuais. Para tanto, aplicou-se questionário aos docentes
que lecionam em disciplinas clínicas da instituição acima mencionada
(N=39). O questionário era composto por 18 questões (15 questões
fechadas e 3 questões abertas) e indagava o participante a respeito
de seus conhecimentos, opinião e comportamento sobre o uso
de imagens de pacientes em redes sociais virtuais. O trabalho foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário
de Anápolis - UniEVANGÉLICA (Parecer: 1.018.913/15). A taxa de
resposta no grupo dos docentes foi de 82% (n=31). Os docentes usam
rede virtual em 71% dos casos, sendo mais comum a combinação
Facebook e Instagram (39%). Em geral, não divulgam imagem de
pacientes (81%), entretanto, 65% dos professores percebem que os
acadêmicos já divulgaram imagens ao menos uma vez. A maioria
discorda ou discorda totalmente da publicação não autorizada
(77%), mas concordam ou concordam totalmente com a publicação
autorizada pelos pacientes (39%). Do ponto de vista ético, sabe-se

que o Código de Ética Odontológica (CEO) prevê a falta ética ainda
que o consentimento pelo paciente seja dado já que a divulgação
de imagens de pacientes só pode ser justificada quando a exposição
tem finalidade acadêmica ou científica. Neste sentido, o aumento
do número de professores que concordam com as publicações nos
casos em que há autorização expressa dos pacientes demonstra
que os professores possuem orientação quanto à necessidade de
respeito à autonomia do paciente, de respeitar a sua privacidade e
de manter o dever profissional da confidencialidade, isto é, revelando
apenas as informações autorizadas, entretanto, demonstra que os
professores não possuem conhecimento sobre a dimensão da falta
ética por se tratar de um ambiente não acadêmico. Ainda que possam
existir argumentos bem intencionados no sentido de esclarecer a
população pela via da publicização dos mais diferentes eventos de
saúde, de possíveis medidas preventivas ou mesmo de estímulo a
comportamentos saudáveis e outras, a exposição de pacientes nas
redes sociais precisa ser analisada sempre e com todo cuidado,
previamente à exposição. Nestas situações é sempre prudente ao
profissional interessado considerar o contexto ético e legal relacionado
com a especificidade de cada situação e com as circunstâncias em
que esta prática será executada, no sentido de proporcionar uma
ação realmente útil e necessária aos seus pacientes e ao bem-estar
societário, em consonância com o respeito aos direitos humanos
universais.
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BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

Introdução:
o ideário humanizador como política de Estado permanece como
desafio que solicita novos posicionamentos ético-políticos dos
profissionais. Quando as condutas profissionais no setor público
ainda seguem o contratualismo liberal e a racionalidade-instrumental,
amplificam as vulnerabilidades sociais e problemas na co-produção da
dialogicidade. Objetivo: analisar a necessidade social da solidariedade
profissional engajada como desafio nas práticas do SUS.
Método:
pesquisa qualitativa do tipo exploratório descritivo, onde entrevistouse 30 participantes (enfermeiros, médicos e odontólogos) numa região
metropolitana do sul do Brasil. O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética – CEPSH/UFSC-2461. Os resultados foram analisados através da
Análise Textual Discursiva, auxiliado pelo software ATLAS.ti. Resultados
e Discussão: “o profissional não está escutando o paciente, não está
dando atenção, eu acho que ele se sente mal remunerado e aí faz
coisas não tão certas, jogam o paciente para um lado, para outro,
não tentando resolver um problema que muitas vezes seria simples,
no serviço público acontece muito isto e é a minha tristeza, eu acho
que tem profissional que não sabe o que é pobreza e não respeita
pessoas simples que vem pra cá” (P 6).Um atendimento com escuta
que não ouve, atenção que não envolve e, normalmente, não resolve,
sugere que o ideal de sucesso profissional historicamente reforçado no
imaginário liberal-privatista, ainda interfere nas relações de trabalho
no setor público como prática hegemônica, não favorecendo mudança
de paradigmas. A configuração de uma nova e necessária relação
inter-sujeitos deve ultrapassar o discurso político-liberal dos direitos,
deveres, grupos de interesse e contratos, para construção de nova
dialogicidade como excelência clínica coletiva.

Em base aos princípios bioéticos de autonomia, beneficência e justiça é
repensada a relação profissional-paciente. Entretanto, estes princípios
operados por um contrato individualizado, não parecem suficientes
para dar conta do cuidado no âmbito público-gratuito da saúde, mais
pautado em valores coletivos e sociais. A valorização do paciente
como co-partícipe da relação ultrapassa um paradigma simplificado
de autonomia no sentido de sua construção na relação, num
movimento entre o individual e o todo, contextualizando os processos
contemporâneos de construção de novas necessidades/desejos,
acumulação de capital sobre o trabalho e vulnerabilidades sociais ainda fortemente presentes na realidade brasileira. A excelência clínica
no público-gratuito, antes de representar uma qualidade técnica
resultante de treinamento e formação intelectual, deve atender à
demanda social, com eliminação de práticas discriminatórias do ser
humano.
Conclusão:
a bioética precisa incorporar valores de solidariedade engajada no
sentido de transformar a qualidade do atendimento público-gratuito,
ainda
contratual do tipo racionalista, abstrato e impessoal, em nova prática
dialógica.
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BIOÉTICA E HUMANIZAÇÃO

Resumo

Introdução: Os conflitos relacionados à terminalidade da vida ocupam
relevante e persistente espaço de discussão no contexto da bioética.
Estes conflitos são muitas vezes retratados artisticamente em filmes,
livros, músicas epeças teatrais.Objetivos: Analisar a representação
da terminalidade da vida na cultura contemporânea, tendo como
objeto dois filmes baseados em livros com ampla repercussão
comercial. Metodologia:A análise teve como referencial osprincípios
da DeclaraçãoUniversal Sobre Bioética e Direitos Humanos (1). Os
filmes escolhidos foram: “À Espera de um milagre” (baseado no livro
homônimo de Stephen King) e “A culpa é das estrelas” (baseado no
livro homônimo de John Green). Resultados ediscussão: “À Espera
de um Milagre” trata da pena de morte a partir dos últimosmeses
de vida de um condenado à cadeira elétrica, focando questões
como moralidade dapena de morte, justiça/injustiça, racismo,
espiritualidade, amizade e cumprimentodo dever profissional. “Aculpa
é das estrelas” trata da morte sob a perspectiva de uma adolescente
quedescobre ter câncer ainda na infância, tendo que viver com
diversos conflitos emdecorrência da doença. Embora o processo
de morrer esteja retratado nos dois filmes, no primeiro a morte é
ilustrada de forma coercitiva, onde a vida é retirada à força, em nome
de uma suposta justiça,enquanto no segundo o foco é a autonomia
e a vontade individual ao encararmorte. Ou seja, o mesmo tema é
representado a partir de valores normativamente distintos, indicando
a diversidade e a complexidade de fatores éticos envolvidos na
representação da morte. Considerações finais: Foipossível perceber
a retratação de valores éticos relacionados àterminalidade da vida
que ilustramacontecimentos com lastro na realidade,o que propícia
reflexão ética pelo público (2,3,4,5). A partir de diferentes premissas,
os dois filmes permitemproblematizar criticamente os valores que são

esquecidose/ou negligenciados no processo de morrer, especialmente
a autonomia e a vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que
reafirmamvalores fundamentais para as sociedades contemporâneas,
como a solidariedade, a dignidade e a integridade, pilares dos direitos
humanos universais.
Palavras-chave: Terminalidade da vida; Cinema; Arte; Direitos
Humanos; Bioética.
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Resumo:
Introdução:
A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos
(DUBDH) reafirmou o pressuposto igualitário de que usufruir o mais
alto padrão de saúde atingível é direito de todo ser humano, sem
qualquer distinção. Recentemente, o filme Elysium (2014) retratou
ficcionalmente um conflito global decorrente da desigualdade no
acesso à saúde, oferecendo subsídio para a reflexão deste trabalho.
Objetivo: Problematizar aspectos bioéticos da desigualdade social e
seu reflexo no acesso à saúde a partir da representação
cinematográfica do problema no filme Elysium.
Metodologia:
Como referencial normativo, utilizou-se a DUDBH e como objetivo
analítico o citado filme Elysium, escolhido por retratar, ainda que
ficcionalmente, um conflito social diretamente relacionado à
desigualdade no acesso à saúde em uma perspectiva global.
Resultados e discussão: O filme conta a história de uma pequena elite
que vive na colônia artificial na órbita da Terra chamada Elysium, onde
desfruta de paz, bem estar e segurança, enquanto o restante da
população vive na superfície do planeta, que está superlotado,
violento e desestruturado. Aos habitantes de Elysium está disponível
uma tecnologia chamada “Med-Bay”, que permite restabelecer em
poucos minutos qualquer problema de saúde, o que viabilizaria,
inclusive, a sobrevivência eterna, enquanto os habitantes da Terra, que
trabalham para sustentar Elysium, continuam suscetíveis às doenças
e aos problemas de saúde mais básicos. O conflito emerge quando
um grupo de pessoas que vive na Terra busca acesso ao Med-Bay,
desencadeando uma luta que terá como vencedores os excluídos
de Elysium. O filme termina com o grupo vencedor disponibilizando

aos habitantes da Terra o acesso ao aparelho restaurador da saúde.
Este enredo ilustra óbvia metáfora da realidade contemporânea,
em que uma pequena elite tem acesso “ao maior padrão de saúde
atingível” em detrimento da maior parte da população planetária,
concomitantemente excluída dos novos benefícios biotecnológicos e
submetida aos riscos decorrentes do processo de desenvolvimento.
Considerações finais:
Algumas produções bioéticas, sobretudo latino-americanas (13) abordam as implicações éticas da desigualdade social em nível
planetário, porém, são abordagens periféricas no contexto da
produção hegemônica do campo. Considerando os estudos da
economia política que demostram como a desigualdade global tende
a se aprofundar com o avanço do capitalismo e do livre mercado
(4), cabe à bioética alertar – e estar alerta – acerca das implicações
éticas de um possível conflito planetário que terá como núcleo
desencadeador a desigualdade materializada no corpo, isto é, nas
condições de saúde e doença.
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Resumo:
Frente ao expressivo avanço científico observado no século XX,
a utilização de novas tecnologias médicas se tornou pauta de
debates éticos. As inovações da ciência, ao possibilitarem não
apenas a intervenção sobre o corpo, mas sobre a vida de uma
forma geral, interferindo, inclusive, em questões
socioculturais, trouxeram a necessidade de discutir as
consequências de sua incorporação e o imperativo de
estabelecer os critérios para disponibilização das mesmas.
Embora os debates sobre a incorporação de novas tecnologias
médicas sejam voltados aos interesses de seus possíveis
beneficiários, é possível observar que, de modo geral, os
referencias utilizados nessas discussões tendem a reforçar a
naturalização de determinadas condições e categorias sociais.
Ainda que o domínio de certas tecnologias permitam a produção
de algo “novo”, nota-se que a ciência pode ser utilizada para
orientar escolhas políticas que limitam o acesso a inovações
tecnológicas que interferem na autonomia dos sujeitos e cria
condições de vulnerabilidade.
Este é o caso das noções de sexo, gênero e sexualidade que
quando atravessadas pelas inovações da tecnologia demonstram o
quanto esta última tende a estar a serviço da manutenção da
ordem social. A partir do pressuposto de que o “normal” é
existir um alinhamento entre esses aspectos, o papel da
ciência seria o de conservar esta normalidade e, em casos
extremos, recuperá-la. Nessa referência, a regulamentação de
determinadas práticas de saúde e os conflitos morais ligados a
disponibilização de novos dispositivos tecnocientíficos
estariam atreladas a uma concepção normativa dos sistemas

sexo-gênero a fim de “reproduzir o natural”.
Considerando que a atenção a pessoas trans no Brasil se baseia
na noção de que variações de gênero são anormalidades e a
intervenção médica objetiva a adequação do sexo biológico a
identidade de gênero, é possível colocar em questão as
referências utilizadas para a regulamentação dos procedimentos
de modificação corporal no país. Diante disso, a partir da
hipótese de que as normas de gênero servem como referência
para a definição das condições de acesso a estas tecnologias,
a partir de uma revisão da literatura e de pesquisa documental
de portarias e resoluções que regulamentam as intervenções
corporais em pessoas trans no Brasil pretende-se analisar os
parâmetros para regulamentação deste processo de cuidado.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-NORMATIVA DA BIOÉTICA

Resumo:
A Fonoaudiologia integra as profissões da área da saúde, cuja
atuação se torna mais produtiva quando deixa de ser meramente
multidisciplinar e se pauta na interdisciplinaridade. Considerando
a importância do trabalho interdisciplinar em saúde, este estudo
teve como objetivo pesquisar o conhecimento que os docentes de
cursos de Ciências Biológicas e da Saúde possuem sobre a atuação
do fonoaudiólogo e como isso influencia na formação dos futuros
profissionais para a consecução da atuação interdisciplinar. Este
estudo foi aprovado pelo do Comitê de Ética em Pesquisa da UNAMA
(CAAE 34223814.9.0000.5173). Foi realizado no Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade da Amazônia (Unama)
com 20 (vinte) docentes dos Cursos desse centro. Os docentes
foram convidados a participar do estudo e aqueles que aceitaram
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi, então,
aplicado o questionário composto de questões abertas e fechadas
para investigar o conhecimento que os docentes dos demais cursos
do CCBS da Unama possuem sobre a atuação do fonoaudiólogo, a
importância que atribuem a essa atuação e as informações sobre
essa atuação que repassam aos seus alunos. De acordo com os
resultados 100% dos docentes entrevistados relataram conhecer a
Fonoaudiologia e a atuação do fonoaudiólogo; metade (55%) destes já
teve experiência profissional com fonoaudiólogo; 100% consideraram
que a atuação do fonoaudiólogo é importante; 60% relataram que
abordam a atuação do fonoaudiólogo no conteúdo das disciplinas
que ministram. Verificou-se que a Fonoaudiologia é conhecida e
valorizada pelos profissionais das outras áreas da saúde. No entanto,
esse conhecimento não comporta a atuação do fonoaudiólogo na
sua plenitude, mas se atém às experiências que cada um teve na

atuação em conjunto com fonoaudiólogos, caracterizando uma visão
fragmentada típica da atuação multidisciplinar. Assim, o presente
estudo aponta uma necessidade dos profissionais reconhecerem os
saberes convergentes e compartilhem as responsabilidades. Uma
forma de discutir sobre o trabalho interdisciplinar, ainda durante
a formação profissional, pode ser por meio de uma disciplina
sobre Bioética, que estimula os profissionais de saúde a refletirem
sobre seus atos e a necessidade de mesclar a ética, a técnica e as
relações humanas e visa o estudo da interdisciplinaridade do fazer
humano nessa perspectiva. Como conclusão, o presente estudo
aponta a necessidade de os profissionais de saúde trabalhar de
modo mais integrado para constituir uma equipe interdisciplinar e
a Bioética desponta como uma forma de discutir sobre o trabalho
interdisciplinar, ainda durante a formação, estimulando a reflexão
sobre futuras condutas profissionais
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BIOÉTICA, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Resumo:

Introdução: Pai é quem cria, cuida, educa e proporciona amor à
criança, independente de laços biológicos, pois quando um coração
resolve assumir um filho, os laços afetivos estão sobrepostos aos
sanguíneos. Esta posição propõe que o registro civil apresente em
seu texto dados do parentesco biológico e afetivo, inclusive
quando se tratar de homoafetivos.
Objetivos: Analisar a possibilidade da emissão/retificação de um
registro civil em que figuram como pais o casal homoafetivo e uma
terceira pessoa, apresentando aspectos bioéticos e jurídicos
relacionados ao tema.
Metodologia: Revisão Crítica literária, através de pesquisa
bibliográfica acerca do direito à igualdade referente ao
registro multiparental, independente do gênero do casal.
Discussão/Resultados: A Constituição Federal de 1988 determinou
em seu artigo 226¹, que a família é a base da sociedade,
tornando-se inegável o seu reconhecimento social. Porém,
conceitos atuais não admitem apenas o modelo comum de família
formada por um homem e uma mulher e sua prole eventual. Frente a
essas transformações complexas e dinâmicas, tornaram-se
corriqueiras situações nas quais a criança e/ou adolescente
acompanham sua mãe ou pai quando se unem a um novo
relacionamento, o qual passa a fazer o papel de pai ou mãe desta
criança, existindo assim, a paternidade ou maternidade
socioafetiva². Assim, a justiça brasileira vem determinando que o
registro civil do infante seja emitido ou retificado em nome dos
pais biológicos e afetivos, sem menção à qualificação de
filiação, bem como o nome dos avós. Porém, alguns tribunais vêm
negando esta retificação do registro civil para o devido fim vêm
negando, por entenderem que não existe a possibilidade jurídica

do pedido. Este entendimento não é unânime, pois outros
tribunais, ao analisarem o caso sob o prisma da bioética,
considerando valores morais, entendem que não existe nenhuma lei
que proíba a inserção do nome de três pessoas no registro de
nascimento e reforçam a importância da “rede de afetos” pela qual
a criança é cercada, não se cogitando nenhum prejuízo, pois terá
um desenvolvimento mais amparado.
Conclusão: Para fins jurídicos encontra-se comprovado que serão
efetivamente os pais da criança aqueles que realmente
colaboraram, pois gestaram e nutriram, em conjunto, o projeto de
prole, independente do gênero. Desta forma, o registro público
tem como finalidade dar ciência a terceiros do arranjo familiar
singular, devendo o Estado reconhecer este direito, baseado no
princípio da dignidade da pessoa humana, tão caro para a
bioética, da proteção da entidade familiar sem preconceito de
qualquer espécie e principalmente no princípio do melhor
interesse da criança.
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BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

No ocidente, a deontologia médica desenvolveu-se a partir dos
textos do Corpus Hippocraticum1, século V a.C., sofrendo
revoluções de paradigmas. O crescente interesse pelas questões
éticas é patente, as comunidades da área de Saúde Pública
despertaram sobre esse desafio, como fundamental para colocar em
prática a efetivação de intenções. O problema da compreensão dos
paradigmas que influenciaram o processo de construção dos
diversos Códigos Brasileiros de Ética Médica, particularmente em
seus aspectos relacionados com a Saúde Pública, enfoca-se neste
trabalho. A pergunta genérica é de que maneira influenciaram, os
diversos códigos oficiais de ética médica brasileiros os
distintos paradigmas da ética médica na Saúde Pública? O objetivo
é identificar, descrever, discutir e explicar esses paradigmas.
No marco teórico respeitamos a primazia dos textos deontológicos
do Corpus Hippocraticum, sua evolução para os modernos códigos de
ética médica a partir do livro Medical ethics2, os códigos
americanos de ética médica do início do século XX, a influência
da teoria dos direitos humanos (1945), a bioética a partir de
1980 e considerando a deontologia médica científica aplicamos a
teoria da estrutura das revoluções científicas no enfoque do
paradigma3. A metodología da pesquisa é qualitativa e está
fundamentada em análise de conteúdo4, focando os artigos que
tratam da saúde pública, na busca de paradigmas. Foram
considerados os documentos oficiais dos Códigos de Ética Médica
Brasileiros dos anos 1945, 1953, 1965, 1984, 1988 e 201056.
Conclui-se que é possível identificar paradigmas como
paternalismo benigno no código de 1945, em conflito com o
paradigma comercial-empresarial e tecnocientífico. Esta crise de
paradigmas, revoluciona o paternalismo benigno para a benignidade

humanitária, fortalecida pelos direitos humanos e a bioética,
documentada nos códigos de 1953, 1965, 1884 e 1988. A
constituição de 1988 garantiu os princípios de universalidade e
integralidade para a saúde, com o desafio da efetivação da
legislação em saúde pública, fortalecimento do Sistema Único de
Saúde, tornando-o bem estruturado e capaz de atender com
qualidade a saúde de todos os cidadãos. A judicialização da
medicina, cada vez mais freqüente, explicando uma nova crise de
paradigmas, presente no código de 2010, sinalizando uma revolução
do paradigma da benignidade humanitária para benignidade coletiva
que desafiará os futuros códigos brasileiros de ética médica na
tentativa de fazer frente aos paradigmas comercial-empresarial e
tecnocientífico, presentes em todos os códigos estudados. A ética
médica na saúde pública é prioridade. Não existem indivíduos
sadios em uma sociedade doente. Recomenda-se que nas revisões
periódicas dos códigos de ética médica, sempre se analise o seu
processo histórico de construção e a revolução de paradigmas
éticos para que sejam garantidos avanços e se evitem retrocessos
e conflitos éticos.
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Resumo:
O aumento do número de idosos no Brasil traz uma questão
fundamental no que diz respeito aos cuidados com a saúde, pois
provavelmente boa parte deles irá necessitar de cuidados
especiais, quer seja por perdas funcionais relativas ao
próprio envelhecimento biológico, ou por enfermidades
neurodegenerativas e/ou incapacitantes. O objetivo deste
estudo é analisar a sobrecarga em cuidadores informais de
idosos portadores de enfermidades neurodegenerativas, tendo
como pressupostos os conceitos bioéticos de vulnerabilidade,
solidariedade e autonomia. Será realizado primeiramente um
estudo piloto com amostra prevista de cinco participantes de
ambos os sexos para o aprimoramento dos procedimentos e
instrumentos de coleta. Na segunda etapa a amostra prevista
será de 150 cuidadores de pessoas idosas com diagnóstico de
enfermidades neurodegenerativas, de ambos os sexos, que
responderão a dois questionários aplicados via internet
(online) com o auxílio da ferramenta Survey Monkey e com tempo
estimado de resposta de 25 minutos. Um questionário conterá
dez questões sociodemográficas e dez questões abertas e
fechadas relativas ao dia a dia do cuidador informal de idosos
com enfermidades neurodegenerativas, como número de horas
diárias dedicadas à tarefa de cuidado e fatores motivacionais
para assumir o papel de cuidador. O outro instrumento contém
22 itens, denominado Inventário de Sobrecarga de Zarit na
versão validada para a língua portuguesa (português do Brasil)
por Scafusca (2002). Serão seguidas no decorrer do estudo as
normas nacionais vigentes no país, bem como as estabelecidas
pelas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, em especial a

Resolução CNS nº 466/12 e suas complementares. As análises de
dados incluirão técnicas estatísticas e análise de conteúdo
para as questões abertas.
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BIOÉTICA E DIREITO ANIMAL

Resumo:

Muitos animais selvagens são mantidos em cativeiro com a justificativa
da necessidade de conservação ex situ para preservação do pool
genético. Alguns comportamentos anormais, como movimentos
repetitivos, são indicadores de estereotipias, interpretando-se como
baixo grau de bem-estar1. A Lei Federal 7173/83, adverte que jardins
zoológicos devem propiciar condições ideais para que os animais
apresentem comportamentos naturais e boas condições de bemestar2. A presença do público pode ser prejudicial para esses animais,
desencadeando estresse prolongado e contínuo. Assim a presente
pesquisa teve como pergunta norteadora se esses animais estão
adaptados à presença do público e, portanto, objetivou-se avaliar a
influência dos visitantes no comportamento de dois macacos-aranha
da espécie Ateles paniscus mantidos no Zoológico Municipal de
Curitiba e analisar a opinião do público em relação ao recinto desses
primatas. Entre dezembro de 2011 e março de 2012 foram realizadas
observações diretas dos animais, totalizando 90 horas, divididas em
três fases: elaboração do etograma, quantificação do comportamento
sem e com a presença do público através do método animal focal.
O tempo despendido em atividades foram registrados e as análises
realizadas através do teste do qui-quadrado. O presente estudo
teve aprovação dos comitês de ética CEP-PUCPR (no. FR-466112) e
CEUA-PUCPr (no. 662-1°). Comparando-se a influência do público
nos comportamentos, obteve-se que a categoria comportamental
de exploração, descanso e os comportamentos estereotipados
foram mais frequentes na presença do público, indicando que esses
desencadeiam agitação nos animais3. Verificou-se diferenças no
comportamento entre o período de manhã e da tarde, sendo que pela
manhã destacaram-se a locomoção, alimentação e comportamentos
estereotipados, constituindo indicação de estresse pré-alimentar. Os

visitantes perceberam que o recinto é inapropriado à vida na natureza
e a necessidade de colocação de árvores e mais indivíduos. Seguindo
o princípio de uma ética biocêntrica, verifica-se que novas descobertas
científicas sobre a vivência de animais não-humanos nos mostra que
estes devem ter direito ao respeito e o ensejo de viverem uma vida
compatível com a da natureza. Assim, a utilização de técnicas de
enriquecimento ambiental podem desenvolver o bem-estar físico e
psicológico de grande parte desses animais que vivem em cativeiros.
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BIOÉTICA AMBIENTAL

Resumo:

A medicina popular é amplamente utilizada desde tempos remotos
e pelas mais variadas culturas. Através da integração do
conhecimento popular com o meio científico, hipóteses
testáveis e resultados relevantes foram obtidos e utilizados
na criação de novas terapias medicamentosas1. Embora a
obtenção de fármacos através da extração de princípios ativos
de vegetais seja mais usual, questiona-se se o uso de animais
para fins medicinais, denominados de zooterapia ou
zooterapêuticos, está incorporado nas sociedades2. Tem-se como
hipótese que a zooterapia, diretamente ligada com a
etnofarmacologia, possibilita a descoberta de novos
medicamentos, muitas vezes mais condizentes com a situação
socioeconômica e cultural e até mesmo mais eficazes,
possibilitando a substituição de produtos oferecidos pela
indústria farmacêutica. Porém, deve-se considerar que a
utilização indiscriminada e sem fiscalização, pode gerar risco
para as pessoas e para o ambiente. Considerando como atores os
agentes e pacientes morais representados pela indústria
farmacêutica, sociedade e meio ambiente, o presente estudo
propõe uma reflexão bioética acerca da utilização
anteriormente citada. Realizou-se uma revisão bibliográfica
recuperando-se artigos pelo motor de busca Google acadêmico.
Os animais, partes do corpo utilizadas e finalidades, foram
transcritos para uma planilha e categorizados conforme a
técnica de Bardin3. Os dados foram avaliados por três juízes
da área da farmácia, biologia e bioética. Registraram-se 180
espécies classificadas em 13 Filos, com predomínio de
Mamíferos (24,5%), Aves (22,7%) e Artrópodes (23,6%), os quais

são usados de 75 maneiras, podendo ser inteiros (11,4%) ou
partes específicas de seu corpo (gordura: 23,1%, carne: 6,6% e
penas: 4,6%). O consumo se dá através de chás, infusões e
massagens. As terapias utilizando tanto animais vivos (seu
corpo, secreções, ninhos ou dejetos), quanto mortos (partes de
seu corpo), tiveram como finalidade o tratamento de 169
doenças, destacando-se reumatismo (6,6%) e feridas (3,9%). A
recuperação de artigos científicos resultou principalmente em
publicações nacionais (94,9%), embora constatou-se estar
presente em diferentes partes do mundo. A sociedade
contemporânea está cada vez mais vulnerável, principalmente às
regras do mercado consumistas, com o intuito de buscar nos
bens uma forma de preencher o vazio trazido pelo
individualismo. Desta forma, induzida pela indústria
farmacêutica, as pessoas buscam no consumo de medicamentos a
cura para os males do corpo e da alma. Apesar de ser uma
prática comum, os estudos relacionados à zooterapia são
escassos, o que dificulta o desenvolvimento de pesquisas sobre
a fauna medicinal e, consequentemente, não chama a atenção dos
órgãos competentes para desenvolver estratégias e legislações
mais recentes, específicas e imparciais, que permitam
encontrar um ponto de equilíbrio entre os interesses dos seres
humanos, a preservação ambiental e os interesses dos animais
em não sofrer.
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Resumo:

No Brasil, há uma expressiva diferença entre as normas morais e legais
referentes ao tratamento bioético destinado aos seres humanos e ao
tratamento bioético destinado aos animais. O arcabouço normativo
referente ao uso experimental de seres humanos no país é guiado
pelo principialismo personalista e a principal norma jurídica acerca
do tema é a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Diferentemente, o arcabouço normativo referente ao uso experimental
de animais no país é guiado pelo princípio do tratamento humanitário,
materializado na Constituição da República Federativa Brasileira
como princípio da não crueldade, e a principal norma jurídica acerca
do tema é a Lei Federal 11.794/08. Pode-se observar, fazendo um
comparativo entre os dois paradigmas normativos, que se trata de
dois universos prescritivos absolutamente distintos. Quando se trata
da experimentação utilizando sujeitos humanos, exige-se a aplicação
dos princípios da não maleficência, beneficência, autonomia e justiça.
No caso da experimentação envolvendo animais, seja no contexto
da pesquisa científica ou do ensino, a legislação vigente prescreve
que sejam aplicados os princípios dos “3Rs” [sigla em inglês para
substituição, redução e refinamento], que significam três fases
necessárias ao uso de animais, a busca por métodos substitutivos
que prescindam de animais, a busca por meios técnicos de reduzir
a quantidade de animais ao mínimo necessário para um resultado
satisfatório da pesquisa e, por fim, a busca por refinar o modo
de se desenvolver a pesquisa. Essa discrepância flagrante entre
as normas para humanos e as normas para animais deve-se a um
importante pressuposto de cada texto normativo. No caso humano,
pressupõe-se que os indivíduos utilizados na experimentação são
sujeitos de pesquisa. Em contrapartida, no caso animal, pressupõese que os indivíduos utilizados na experimentação são objetos de
pesquisa. Tem-se, então, no Brasil, um duplo padrão bioético, i.e.,

um padrão experimental para humanos e outro padrão experimental
para animais. O problema detectável nesse estado de coisas está
no fato de essa convivência de dois paradigmas tão distintos e
desequilibrados no que se refere à proteção destinada aos indivíduos
envolvidos ser decorrente de um elemento arbitrário, qual seja a
espécie. Para que uma norma passe pelo crivo da imparcialidade e
coerência é necessário que o critério utilizado seja um critério não
arbitrário. Sugere-se, então, no presente trabalho, que se eleja o
critério da senciência [básico e não arbitrário] para que o ser seja
considerado pessoa e, no caso da experimentação, sujeito de pesquisa,
independentemente da espécie. Isso implica na necessidade de
atribuição mínima do princípio da não maleficência e beneficência a
todos os seres absoluta ou relativamente incapazes que gozem da
capacidade para a senciência.
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Tema:

BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

O Projeto de Lei (PL) n. 4148/2008 , aprovado pela Câmara dos
Deputados em 28 de abril de 2015, propõe alterar o artigo 40
da Lei n. 11.105/2005 (Lei de Biossegurança) possibilitando a
exclusão do símbolo identificador da transgenia nas embalagens
que contenham produtos com organismos geneticamente
modificados (OGMs) quando a sua presença for superior a 1% (um
por cento) da composição final do produto. No lugar do símbolo
genérico (T) o projeto indica sua substituição por uma frase
alertando o consumidor sobre a presença de organismos
geneticamente modificados. A pesquisa teve como objetivo
analisar a mudança proposta pelo PL sob a perspectiva
bioética, em especial, relacionando seu conteúdo ao princípio
da alteridade, conforme proposto por Lévinas. A partir de
pesquisa bibliográfica e documental concluiu-se que a
substituição do símbolo (T) por outras formas de comunicação
da transgenia fere o princípio da alteridade. Segundo este
princípio, a relação com o outro implica em mais que respeito
e solidariedade, sendo que o EU e o TU são tão fortemente
importantes que um não pode anular o outro. As subjetividades
são consideradas transcendentes a fim de se garantir uma
solidariedade que faria com que cada um fosse responsável por
todos. Diante da solidariedade e do respeito propostos pelo
princípio da alteridade, não há como não se dobrar ao
coletivo. Esta é a necessidade, pensar no outro, colocar-se no
lugar do outro, sem esperar nada em troca. Por isso, quando se
fala na rotulagem de alimentos transgênicos também se está

falando em alteridade. A preocupação não é só garantir ao
consumidor a autonomia em suas escolhas, mas também, permitir
a sua compreensão sobre os reflexos destes produtos sobre si,
sobre o meu ambiente e sobre as coletividades. E, para isso, o
consumidor precisa ser informado sobre as consequências do uso
de alimentos transgênicos (direito à informação). Conclui-se,
portanto, que o Projeto de Lei (PL) n. 4148/2008, contraria
não só dispositivos legais já existentes (em especial: arts.
4o., 6o., 8o. a 10, CDC; art. 1o., III; 3o., I e IV e 5o.,
XIV, CF), mas, também princípios bioéticos bastante
importantes (como autonomia, precaução e alteridade). Ou seja,
o projeto de lei da forma proposta tem o intuito de beneficiar
o fornecedor retirando do consumidor a possibilidade de
escolha autônoma e consciente, beneficiando apenas um dos
pontos de vista e desconsiderando as coletividades. É projeto
que fere o princípio da alteridade por selecionar quem é digno
de receber uma informação importante, quem tem condições de
selecionar a utilidade de uma informação, ferindo, com isso, a
solidariedade imposta como princípio ético e constitucional a
todas as relações sociais.
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Tema:

BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE

Resumo:

A relação humano/ambiente constituiu-se problema ético no século
XX, quando o acelerado desenvolvimento científico e tecnológico
acompanhou profundas alterações nos sistemas ecológicos globais.
A ética ambiental expressou-se reivindicando limites na relação
dicotômica entre homem e natureza. Em 1970, Potter propôs o
termo bioética como espaço interdisciplinar voltado ao estudo da
sobrevivência humana. Nos anos seguintes, porém, esta disciplina
consolidou-se como espaço restrito aos conflitos clínicos e
hospitalares1. Desta forma, teve-se como objetivo discutir o conceito
de bioética ambiental como perspectiva teórica que acompanha
o processo de resgate histórico da abordagem potteriana e que
se caracteriza por uma reflexão não binária da relação homem/
natureza que inclui no contexto dos dilemas éticos às dimensões
interpessoais, sociais, econômicas e políticas. Desde o final do século
XX, a biodiversidade natural e a diversidade cultural vêm sofrendo
acelerado processo de uniformização relacionado à globalização2.
Um processo de unificação global, e não de uniformização, seria bemvindo à medida que se justificasse não em decorrência da imposição
de um único padrão cultural ou moral, mas na convivência plural e
solidária entre pessoas que se reconhecem como integrantes de uma
mesma biosfera. A análise de 100 textos científicos sobre a relação
entre bioética e questões ambientais são relativos à artigos científicos
(68%) publicados nos continentes Americano (74%), Europeu (22,7%),
Asiático (2%) e Africano (1%), sendo que na América predominou a
América do Sul (78%) e em específico do Brasil (65%). 5% dos textos
foram publicados na década de 1990, 52% de 2000 e 43% de 2010.
Verificou-se que as questões ambientais da bioética foram referidas
principalmente com a terminologia bioética ambiental, sendo a
temática abordada no sentido de uma retomada da perspectiva

ambiental (27,5%), enquanto outras publicações a indicaram como
uma nova área de produção teórica da disciplina (29,6%). Grande
parte (43%) dos documentos, porém não problematizou esta
questão e discutiu diretamente os diversos sentidos de aplicação
dos princípios e fundamentos da bioética nas questões ambientais.
As abordagens da bioética ambiental podem contribuir nos espaços
de deliberação da esfera púbica, como por exemplo, em Comitês de
Bioética Ambiental, inspirados nos modelos de Comitês de Bioética
Clínica ou de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, com elaboração
de diretrizes de balizamento de decisões individuais, institucionais,
incentivando que órgãos gestores nas instâncias públicas, privadas,
educativas, reguladoras, fiscalizadoras e apoiadoras participem da
busca de respostas aos problemas socioambientais que ultrapassem
a mera obediência às leis formais, mas que envolvem a compreensão
ética da responsabilidade mútua entre todos os envolvidos na teia de
interpelações que configuram o fenômeno da vida no planeta.
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BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE

Resumo:

A água é nutriente essencial à vida, constituindo-se elemento de
termorregulação corpórea, solvência e transporte de nutrientes e
resíduos, lubrificação de órgãos, entre outros processos fisiológicos
vitais a qualquer organismo vivo1. Quanto aos seres humanos, a
importância da água relaciona-se também às funções simbólicas,
culturais e socais que atribuem uma valoração ética distinta de sua
estreita consideração fisiológica2. Diante da complexidade deste
problema que envolve questões biológicas, econômicas, políticas,
morais, e, portanto, um típico problema bioético, o presente estudo
teve como objetivo avaliar as como as informações a respeito da
chamada “crise hídrica” têm sido repassadas para população e como
esta tem se posicionado moralmente frente ao assunto. Para tanto,
foi empregado método de análise de conteúdo em 525 comentários
associados a 100 notícias veiculadas de portais, blogs especializados,
redes sociais e plataformas de vídeo que se manifestaram
espontaneamente frente às informações sobre crise hídrica entre
dezembro de 2014 e maio de 2015. Os resultados indicaram que tanto
as notícias quanto os comentários são eticamente fundamentados com
mais ênfase nos princípios da Responsabilidade e da Sustentabilidade.
Embora seja nítida a ampla repercussão e divulgação do tema,
apenas 10% dos leitores se pronuncia, sendo utilizado por um público
específico composto predominantemente pelo gênero masculino, que
se posicionam diante de notícias que veiculam as ações públicas, com
expressão agressiva, registrando indignação, acusação, provocação e
contribuindo com questões para reflexão. Atribuem a responsabilidade
principalmente para o poder público, dando relativamente mais
destaque ao papel das empresas responsáveis pelo abastecimento.
Há divergência na percepção do papel dos setores privados na crise
hídrica, com manifestação relativamente mais crítica por parte dos

usuários do que das fontes de informação. Como eixo analíticopropositivo, apontou-se como a bioética ambiental poderia configurar
espaço de diálogo e deliberação envolvendo a população, fornecendo
uma alternativa de estratégia de comunicação e deliberação frente
à crise hídrica. Nesse sentido, aponta-se a bioética ambiental como
uma estratégia de comunicação frente a crise hídrica na promoção
do diálogo e da responsabilidade entre os agentes causadores e
transformadores deste contexto na busca de garantir o direito humano
de acesso e consumo a água potável. Desse modo, ao promover a
reflexão e respeitar o debate dos diferentes segmentos da sociedade,
a bioética ambiental exercerá a sua função de “ponte” entre as
diferentes áreas do saber em vista da manutenção da casa comum. Por
fim, o presente estudo lança a ideia dos Comitês de Bioética Ambiental
como espaço de participação do cidadão na gestão pública para tratar
dos recursos hídricos. Neste sentido, identifica-se a necessidade de
construir uma agenda que promova o diálogo como estratégia de
comunicação e deliberação.

Fontes: não há
Conflito: não há
Apresentador: Silvia

CM Spinelli

Modalidade: Oral

Referências:
1.
Jéquier E, Constant F. Water as an essential nutrient: the
physiological basis of hydration. Eur J Clin Nutr 2010; 64(2):115-23. Doi:
10.1038/ejcn.2009
2.
Chamberlain G. Troubled Waters: Religion, Ethics, and the
Global Water Crisis. 1ª Edition. Washington: Rowman & Littlefield
Publishers; 2007.

PG 83

REL ATO DE PESQUISA
A DECLARAÇÃO DE HELSINQUE COMO ESTRATÉGIA BIOPOLÍTICA: DUPLO STANDARD QUANTO AO USO DO PLACEBO
Autores: Fernando Hellmann, Universidade do Sul de Santa Catarina - hellmann.fernando@gmail.com
Marta Verdi, Universidade Federal de Santa Catarina - marverdi@hotmail.com

Tema:

ÉTICA EM PESQUISA, ASPECTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM BIOÉTICA

Resumo:
Ao final do século XX, o debate acerca da universalidade dos princípios éticos para
pesquisas envolvendo seres humanos emanados pela Declaração de Helsinque,
documento promulgado pela Associação Médica Mundial, foi iniciado. O pano
de fundo das discussões consistiu nas pesquisas médicas, patrocinadas por
instituições de nações ricas, as quais sendo moralmente inaceitáveis de serem
conduzidas em seus países, foram conduzidas em países periféricos transformando
populações pobres como cobaias de ensaios clínicos placebo controlados, mesmo
com a existência de terapias eficazes para as doenças em estudo. Tais estudos são
exemplos de intervenções biopolíticas, caracterizadas pelo filósofo francês Michel
Foucault (2000; 2008), como táticas existentes nos Estados modernos que fazem
da dimensão biológica humana um recurso para atingir determinados fins, em
geral, a maximização da vida do coletivo. Contudo, o poder de maximizar a vida
na biopolítica é acompanhado de um poder de morte, em que, para se fazer viver,
será necessário deixar morrer uma parcela da população. Este estudo versa sobre a
ética em pesquisa médica envolvendo seres humanos no panorama internacional,
mais especificamente, no desamparo dos participantes em ensaios clínicos nos
países em desenvolvimento por conta do duplo standard, ou seja, da adoção de
critérios de proteção diferentes dos países centrais quando um mesmo desenho
metodológico de ensaios clínicos seja realizado em países de poucos recursos. O
objetivo foi analisar a emergência e o desenvolvimento do princípio do uso do
placebo expresso na Declaração de Helsinque como processo de formação de
uma estratégia biopolítica. Defende-se a tese de que a Declaração de Helsinque
configura-se como uma estratégia biopolítica na medida em que o princípio do uso
do placebo, emendado em 2013, instaurou o duplo standard para ensaios clínicos
nos países em desenvolvimento. Para tanto, foi realizada uma análise genealógica,
conforme preconizado por Foucault (2004; 2000), do princípio do uso do placebo
na Declaração de Helsinque tendo como fonte de dados principais os documentos
da Associação Médica Mundial norteadores dos processos de discussão e revisão

da Declaração de Helsinque e suas sete versões oficiais, no período compreendido
entre 1953 e 2013. Os resultados apontam a gênese e o desenvolvimento do
princípio referente ao uso do placebo na Declaração de Helsinque até a legitimação
do duplo standard ético para ensaios clínicos randomizados nos países em
desenvolvimento em 2013. A partir das análises, foi possível considerar que a
Declaração de Helsinque coloca em evidência a existência de uma verdadeira
estratégia biopolítica, segundo o qual, por conta das desigualdades socioeconômicas
no panorama global, corpos sem direitos passam a ser instrumentalizados no campo
da experimentação médica. Desse modo, um desvio de conduta ética em pesquisa
envolvendo seres humanos se transformou erroneamente em uma prática aceitável.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:
Introdução: A ética e a bioética deveriam estar presentes
transversalmente na formação profissional, o que exigiria o
comprometimento de todo o corpo docente1. A Odontologia
necessita desenvolver competências que para além de
conhecimentos e habilidades, incluem atitudes2. A Associação
Brasileira de Ensino em Odontologia - ABENO é única entidade
que busca o constante aperfeiçoamento da docência odontológica
brasileira. Promove anualmente um evento científico e publica
um periódico próprio desde 20013. Objetivo: Analisar a
produção científica da Odontologia brasileira na interface das
temáticas “ensino odontológico” e “ética/bioética”.
Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica realizada com
todos os 15 volumes e 25 números on-line da Revista da ABENO.
Em cada número, buscou-se o fragmento “etic”. Os trabalhos
que continham este fragmento foram lidos, de forma a serem
incluídos apenas aqueles que de fato apresentavam como
temática a ética/bioética, ou temas a elas correlacionados. Os
trabalhos incluídos foram então categorizados. Resultados: Do
total de 1.580 trabalhos, 1363 eram resumos de trabalhos
apresentados em eventos, 200 eram artigos e 17 eram resenhas
ou relatos. Somente 17 (1,07%) do total apresentaram como
temática ética ou bioética, ou a elas eram correlacionadas.
Foram categorizados como “Disciplina de Bioética” (7
trabalhos: 1 artigo e 6 resumos), “Ensino-aprendizagem e
formação profissional” (6 trabalhos: 3 artigos e 3 resumos) e
“Ética em Pesquisa” (4 trabalhos: 1 artigo, 2 resumos e 1
resenha). Discussão: Considerando-se que as atitudes são um
dos três componentes fundamentais das competências

profissionais, seria esperado que as publicações veiculadas em
um periódico específico de ensino compusessem uma produção
relacionada à ética/bioética muito mais expressiva que a
constatada. Acerca disto e também considerando as limitações
deste estudo, cabe problematizar: seriam a ética e a bioética
temáticas pouco valorizadas pelos editores? Seriam pouco
valorizadas pelos autores? Seria tal revista pouco valorizada
para a publicação de trabalhos com estas temáticas? Quais são
as pautas prioritárias no ensino odontológico? Conclusão: A
produção científica da Odontologia brasileira na interface das
temáticas “ensino odontológico” e “ética/bioética” é
incipiente apesar de sua relevância para a dimensão ética da
formação profissional.
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Tema:
BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE

Resumo:
A bioética ambiental tem se consolidado como uma ferramenta
para intermediação de problemas complexos, plurais e globais,
destacando-se a relação humanos/natureza. Os seres humanos
possuem necessidade biológica de se relacionar com a natureza.
Demanda cada vez mais negligenciada com o
desenvolvimento desordenado e caótico dos centros urbanos¹. Os
parques urbanos além de promover o bem-estar biopsicossocial
possibilitam um refúgio e oportuniza a interação com plantas e
animais. Curitiba é reconhecida internacionalmente por seus
parques, destacando-se o Passeio Público, primeiro zoológico
da cidade, inaugurado em 1886 e mesmo localizado no anel
central, abriga espécies nativas e exóticas de animais.
Os zoológicos mudaram a sua concepção de apenas lazer e
recreação à preservação das espécies, educação ambiental e
pesquisa. Assim, objetivou-se avaliar as atitudes dos
visitantes do Passeio Público em relação aos animais. Durante
o período de abril a julho de 2015 realizou-se por quatro
pesquisadores, em 21 dias, registros da composição dos grupos
e categorização das atitudes e comentários, com a técnica de
Bardin², considerando a espécie do animal. Realizouse 995 registros de 2281 visitantes, sendo 68% adultos, 25%
crianças e 6% idosos, pertencentes a grupos médios de 0,14±0,5
pessoas (1-4). As reações foram majoritariamente positivas
(91%) compostas principalmente por comentários (43%), tomada
de fotografia (23,6%), chamada de atenção (13,5%) e observação
(10%) quando comparados com interação com o animal (7,8%),
indiferença (1,4%), risadas (0,4%) e leitura de placas
(0,17%). Houve mais comentários de admiração (60%), elogios

(15,8%), direcionado aos animais (7,9%) e sobre seu
comportamento (6,3%) quando comparados com lamentação (1,6%),
comparação (1,9%), depreciação (3,6%), percepção ética (1,8%),
comentário de questões relacionadas (0,4%) ou não (0,3%) com a
natureza. Os comportamentos foram principalmente de surpresa
(41%), contemplação (27%), curiosidade (17,9%) e invasivos
(7,6%) quando comparados com repulsa (3,4%), frustação (2%),
espanto (0,6%) e distração (0,7%). Não houve diferenças nas
proporções de atitudes positivas e negativas quando comparados
os resultados dos recintos de animais aquáticos, aves,
mamíferos e repteis. Os resultados elucidam que mesmo ainda
ocorrendo comportamentos inadequados como atirar alimentos e
chamar a atenção dos animais, a maioria das pessoas demonstram
bem-estar perante a eles, os quais não teriam outra
oportunidade de conhecer. Os processos da biofilia1 são
nítidos, embora a sociedade ainda utilize referenciais
antropocêntricos utilitaristas quando referidos aos animais.
Não se pode negligenciar as necessidades humanas, contudo
deve-se considerar a vulnerabilidade dos animais diante do
estresse do cativeiro e o comprometimento do seu bem-estar,
logo a busca por soluções para equalizar essa questão é
urgente, considerando visões biocêntricas e ecocêntrica.
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Tema:

BIOÉTICA E DIREITO ANIMAL

Resumo:

A Lei no. 11974/20081 tornou obrigatório que a instituição que
use animais em aulas práticas ou pesquisas a constituição de
uma Comissão de Ética ao Uso de Animais (CEUA) a fim de
nortear a conduta do pesquisador, docentes, discentes e
colaboradores em relação aos animais não-humanos, cumprindo e
fazendo cumprir as orientações presentes em suas diretrizes. A
lei visa promover proteção do bem-estar animal em todas etapas
da pesquisa, tendo argumento que a exposição do animal a
condições de estresse, dor e/ou sofrimento pode afetar o
resultado da pesquisa. Partindo da premissa que os protocolos
de submissão de projetos são fundamentais às CEUAS para
atestarem a conformidade da pesquisa, e que existe orientação
legal quanto ao formulário unificado², a pergunta norteadora
do estudo foi se estes protocolos viabilizam uma visão clara
ao pesquisador sobre a integridade da sua pesquisa. Assim,
objetivou-se analisar os protocolos, disponíveis ao acesso
público, utilizados por CEUAs de universidades. Foram
analisados 57 protocolos, sendo 27 de universidades federais
(F), 19 particulares (P) e 11 estaduais (E), considerando os
itens: justificativa e relevância do projeto; métodos
alternativos; modelo animal; ambiente de criação e manejo;
estatística; uso de fármacos e pós-operatório; análise de
riscos e atitudes mitigatórias; finalização; fiscalização e
termo de responsabilidade. Baseando-se na RN no. 12² atestouse diferenças entre as instituições, sendo que as Estaduais
(81,8%) destacaram-se (F=74%; P=63,1%) quanto a solicitação de
relevância do projeto, contudo a justificativa não estava
presente em 57% das particulares (F=25,9%; E=9,1%). A
substituição de animais por métodos alternativos foi pouco

solicitada (F=33,3%,E=18,1%,P=21%), porém o desenho
estatístico que promove a redução do número de animais esteve
ausente em poucos protocolos (F=11,1%,P=26,3%). A
justificativa do modelo animal foi mais requerida em estaduais
(72,7%; F=59,2%; P=57,8%). Não houve solicitação de ambiente
de criação animal e transporte em Federais e Estaduais, e
pouco solicitados em Particulares (27,7%; 10,5%). O uso de
fármacos e pós-operatório, assim como eutanásia e destino do
animal foram beneficiados (E=100%; F=85,1%; P=73,6%), tendo
baixa solicitação de análise de riscos e atitudes mitigatórias
(F=3,7%, E=9%, P=10,5%), e fiscalização apenas em particulares
(13,6%). O termo de responsabilidade está desatualizado em
8,5% das universidades e ausente em 17,5%. Os dados indicam
que todavia existem discrepância entre as instituições no
protocolo de pesquisa, mesmo diante da existência de um
modelo, fato de dificulta a análise e consequentemente
monitoramento da pesquisa. Ressalta-se que o pesquisador deve
estar ciente das suas responsabilidades éticas e legais com a
promoção do bem-estar animal e com integridade da sua
pesquisa.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

Em 2015, a discussão dos Planos Estaduais de Educação, no
Brasil, apresentaram um enfoque, predominado pela questão de
gênero e diversidade. Grupos pressionavam pela aprovação ou
reprovação destes documentos, pela inclusão ou exclusão da
temática ‘ideologia de gênero’ e ‘modelo de família
tradicional’. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as
Diretrizes Curriculares (DCN) dos Temas Transversais (Ética,
Orientação Sexual, Pluralidade Cultural), tiveram sua origem a
partir da Lei de Diretrizes Bases da Educação de 1996.
Questiona-se por que neste momento, estes temas são uma grande
discussão nacional? As políticas educacionais refletem as
relações de poder, considera-se que “o poder deve ser
analisado como uma coisa que circula, ou melhor, como uma
coisa que só funciona em cadeia”2 e que a educação aborda
idéias culturais e bens simbólicos, que refletem no modo de
pensar, sentir e agir do ser no mundo. Desta forma, é
importante que Bioética propicie a reflexão conceitual dos
documentos norteadores das políticas educacionais de forma a
contribuir para a discussão de forma ética. Considera se que o
“objeto da ética são relacionamentos, e como estes envolvem
considerações de poder há um íntimo vínculo entre ética e
poder”1. Objetivos: analisar os PCN de Ética e Orientação
Sexual e o PNE; identificar nestes documentos as referências
às relações entre os gêneros e a estrutura familiar; verificar
se estes documentos abordam a temática ‘ideologia de gênero’ e
‘modelo de família tradicional’; identificar conflitos éticos
nestes documentos referente aos temas pesquisados; apresentar

reflexões e contribuições da bioética na discussão da
temática. Metodologia: Qualitativa, com pesquisa nos
documentos oficiais norteadores da educação Básica, a saber:
os PCN, as DCN de Ética e de Orientação Sexual e o PNE.
Identificar e quantificar nestes documentos as menções às
seguintes variáveis: identidade de gênero, relações entre os
gêneros, identidade sexual, orientação sexual, formação e
modelos de família. Analisar os resultados da pesquisa sob os
aportes teóricos da Educação, da Bioética e das relações de
poder. Resultados: Os documentos norteadores das políticas de
educação refletem a discussão da sociedade sobre os fins da
educação e representam a ação do Estado nas políticas de
Educação. A quantificação das variáveis pesquisadas
possibilita o conhecimento de como a discussão sobre a
sexualidade e formação familiar é apresentada nos documentos
oficiais. Estes documentos trazem valores e princípios a serem
ensinados e internalizados aos estudantes na área de ética e
saúde. Considerações finais: A temática discutida precisa ser
analisada sob o enfoque teórico multidisciplinar pois envolve
a discussão sobre ética, formação e educação para cidadania3
Considerando que a reflexão é fundamental para a Bioética,
espera-se que os resultados deste estudo, apresentem
elementos que possam contribuir para a desconstrução de
preconceitos e estereótipos.
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Tema

BIOÉTICA E DIREITO ANIMAL

Resumo

O ordenamento jurídico brasileiro posto interpreta os animais
silvestres como bem de uso comum do povo (inciso VII, § 1º, do
artigo 225, da Constituição Federal)1 e os domésticos como
bens semoventes (artigo 82, do Código Civil)2, ou seja, os
animais seriam meros objetos. Nesse contexto, realizou-se uma
pesquisa exploratória no banco de dados do Congresso Nacional,
com o objetivo de tentar localizar propostas legislativas em
tramitação que versem sobre o tratamento jurídico ofertado aos
animais não humanos. Utilizando-se o indexador “animais”,
localizou-se 102 Projetos de Lei (PL) na Câmara dos Deputados
e 14 no Senado, dos quais 6 permeiam a discussão posta: ● PL
1.647/2003, propõe o Código Nacional de Proteção aos Animais,
elencando uma série de condutas vedadas que violam a
integridade dos animais, mas sem discorrer se os animais
seriam sujeitos de direito; ● PL 215/2007, institui o Código
Federal de Bem-Estar Animal, possuindo como objetivos
primordiais a redução e a eliminação do sofrimento animal, a
defesa dos direitos dos animais e a promoção do bem-estar
animal, entretanto, não há uma definição do que seriam os
direitos dos animais ou se os animais não humanos seriam
detentores de direitos; ● PL 2.156/2011, possui praticamente o
mesmo teor do PL 1.647/2003 (no que trata da proteção aos
animais); ● PL 3.676/2012, elabora o Estatuto dos Animais e
estabelece que os animais são seres sencientes, sujeitos de
direitos naturais e nascem iguais perante a vida, assim como
definem os Direitos Fundamentais3 como o respeito à
existência, direito ao tratamento digno, direito a um abrigo,
direito aos cuidados veterinários e o direito a realizar
trabalho em condições não degradantes; ● PL 7.991/2014,

atribui personalidade jurídica sui generis aos animais,
tornando-os sujeitos de Direitos Fundamentais (elencados como
o direito à alimentação, à integridade física, à liberdade,
dentre outros), em reconhecimento da sua senciência; PLS
351/2015, acrescenta a determinação no Código Civil para que
os animais não sejam considerados coisas. Depreende-se que o
ordenamento jurídico está pautado na visão antropocêntrica4,
mas a existência de propostas legislativas demonstra a atração
do debate para a seara jurídica5 e evidencia uma evolução
cronológica na visão de que os animais seriam detentores de
direitos, justificado pelo reconhecimento de sua senciência,
buscando-se afastar a perspectiva antropocêntrica e
especista6,7 vigente.
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Tema:

BIOÉTICA E CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo:

A partir de responder as perguntas que é modernidade? que é
coloquialidade? Que é coloquialidade da vida? e a pergunta pelas
relações entre esses três conceitos apresento os aportes que o
conceito da coloquialidade da vida pode fazer para a bioética da
intervenção.
Com a conquista violenta da terra por parte do povo europeu se
naturalizam umas relações onde esse povo é o parâmetro do bemfeito a partir da imposição da falsa ideia de que os outros povos estão
atrás no tempo. A inferioridade é definida como uma questão de
tempo em relação ao padrão europeo; algo é inferior porque está mais
atrás no tempo. Assim se cria a inferioridade dos povos a partir um só
padrão imposto dela superioridade militar dos povos colonizadores.
A dominação europeia marcou um antes e um depois na história
mundial porque nunca antes todo o planeta tinha estado conectado
a partir duma cultura “comum”. Essa cultura comum é a prova de
que Europa não só venceu pelas armas. No processo colonizador se
conseguiu convencer o vencido de seguir os interesses da Europa
por vontade própria como se fossem os próprios interesses. É uma
questão de desejo, as gentes desejam falar como europeu, vestir como
europeu, comer como europeu, etc.
Esta hierarquia leva consigo um valor diferenciado da vida. É a partir
de critérios modernos que essa hierarquia é produzida; selvagemcivilizado; desenvolvido-subdesenvolvido etc. É ali onde nasce a
COLONIALIDADE DA VIDA. No mundo moderno-colonial, o resultado
da colonização do mundo por parte da Europa, não todas as vidas têm
o mesmo valor.
¿Se um laboratório quiser testar um medicamento que parece
perigoso, é mais provável que faça as pesquisas na Suécia ou na
Nigéria? Por que? A vulnerabilidade das populações dos países do

sul vem do processo histórico de continuação da Modernidadecolonialidade onde nem todas as vidas são valoradas como iguais. O
conceito da Colonialidade da vida permite entender a vulnerabilidade
a partir de levar em conta que na modernidade, não todas as vidas
têm o mesmo valor. Esse conceito permite a bioética incluir nas
análises a pergunta sobre os mecanismos de poder sobre a vida que
funcionam sobre uma imagem moderna-colonial da vida.

Fontes: Nenhuma
Conflito: Nenhum
Apresentador:

Alejandra del rocio bello
urrego

Modalidade: Oral

Referências:

PG 91

REL ATO DE PESQUISA
PEDIDOS JUDICIAIS DE FISIOTERAPIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL

Tema:

Autores: Anamaria Gonçalves dos Santos Feijó, Professora da Faculdade de Biociências – PUCRS. Coordenadora do Laboratório de Bioética e de Ética
Aplicada a Animais – Instituro de Bioética IB/PUCRS. agsfeijo@pucrs.br
Anelise Crippa, Doutoranda do programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica – IGG/PUCRS. Pesquisadora do Laboratório de Bioética e de Ética
Aplicada a Animais –Instituro de Bioética IB/PUCRS. anecrippa@gmail.com
Thais de Lima Resende, Professora da Faculdade de Fisioterapia – PUCRS. thaislr@pucrs.br

BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:
INTRODUÇÃO: A Bioética consiste em uma integração multidisciplinar
onde os princípios são aplicados buscando alcançar o direito e a
igualdade do ser humano. Dessa forma, a interação da bioética com
a fisioterapia baseia-se no princípio da beneficência e da justiça
pelo direito à saúde, o qual agrega o princípio da igualdade e da
dignidade humana. No entanto, muitos são os casos de pessoas
que necessitam ingressar judicialmente para solicitar atendimento
fisioterapêutico, podendo então fazer jus ao que lhe é assegurado
na Constituição Federal. OBJETIVO: Analisar a forma como os
desembargadores vêm resguardando o direito à saúde da população
brasileira, exclusivamente da região Sul, seguindo os princípios
bioéticos. MÉTODO: Coleta retrospectiva de dados, sendo este
um estudo transversal e descritivo, no qual foram investigados os
recursos judiciais envolvendo o vocábulo “fisioterapia”, que estiveram
disponibilizados no período de 2008 até 2013, retirados através do
site do Tribunal de Justiça dos respectivos estados: Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná. Os dados foram armazenados em banco
de dados e analisados em Software estatístico SPSS – versão 17.0 for
Windows. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Esta análise permitiu estabelecer
o panorama do resguardo à saúde, no que tange a fisioterapia, da
região Sul do Brasil, durante 5 anos consecutivos, e demonstrou que
em um total de 392 acórdãos (RS), 72 (SC) e 64 (PR) foram favoráveis,
respectivamente, 81,3%, 79,1% e 76,5%. O número de demanda
judicial cresceu ao longo dos anos, se acentuando ainda mais em 2013.
Dentre os motivos mais frequentes que ensejam os processos podemse citar os acidentes e as quedas. Os pedidos são normalmente feitos
de forma genérica referindo apenas fisioterapia, porém há solicitações

de transporte para fisioterapia e reembolso de sessões já realizadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Pode-se concluir que embora a maior parte
dos pedidos tenha ganho a causa, continua existindo a necessidade de
solicitação via judicial para que cidadãos da região sul consigam fazer
jus ao que lhe é assegurado na Constituição Federal.
Palavras-chave: Bioética; Direito à saúde; Fisioterapia; Jurisprudência.
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Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

INTRODUÇÃO:
A Atividade Assistida por Animas (AAA) refere-se a
interação do animal com o ser humano, buscando proporcionar o
bem-estar físico e emocional do indivíduo. Esta terapia já é
amplamente aceita e utilizada internacionalmente em hospitais
e clínicas, todavia no Brasil, ela não é muito conhecida.
Considerada como uma atividade complementar aos tratamentos
médicos poderia ser ampliada para as demais áreas da saúde,
como, por exemplo, a odontologia. O medo de dentista afeta
adultos, mas principalmente crianças gerando um ambiente de
tensão e estresse no pré-atendimento o que poderia ser
minimizado pelo AAA.
OBJETIVO:
Verificar qual a opinião dos pacientes e acompanhantes de um centro
odontológico sobre a AAA.
MÉTODO:
Aplicação de um questionário pelo período de três
meses em pacientes e acompanhantes caracterizando uma amostra
de conveniência. Participaram crianças com discernimento para
responder ao instrumento e com o aval do responsável, mediante
assinatura do Termo de Assentimento, em duas vias. Os demais
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, em duas vias. O projeto teve aprovação pelo

CEP/PUCRS sob o nº 38406314.6.0000.5336.
RESULTADOS/DISCUSSÃO:
Ao serem questionados sobre a AAA pode-se perceber que ambos
os grupos eram favoráveis a animais (98,0% e 100%
respectivamente), sendo que a maioria tinha animal de
estimação (81,7% acompanhantes; 82,4% pacientes). Em relação a
utilização de animais para melhorar o tratamento dos pacientes
a maioria dos acompanhantes (67,7%) conheciam e os pacientes
desconheciam (63,7%). Ambos os grupos participantes gostariam
de interagir com animais (98,9% e 84,9%) se em tratamento
odontológico e 100% dos pacientes e 97,2% dos acompanhantes
participariam da atividade se disponibilizada. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Pode-se perceber com esta pesquisa de campo que
acompanhantes e pacientes gostam de animais e mostram-se
favoráveis ao AAA o que nos permite inferir que a relação ser
humano/animal esta sendo cada vez mais aceita inclusive em
ambientes que antes eram considerados exclusivos dos animais
humanos.
Palavras-chave: Bioética; Atividade Assistida por Animais;
Bem-estar animal; Ética Animal.
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Resumo:

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece a revisão
de diretrizes e normas para a organização das práticas atenção
básica. Estas práticas devem abranger promoção da saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, bem
como redução de danos e manutenção da saúde focalizando o
desenvolvimento da atenção integral1com ênfase nos aspectos
éticos. A ética está relacionada à conduta humana, no que diz
respeito ao saber racional com reflexão crítica sobre a ação e a
vida moral2. Atualmente, o setor saúde apresenta ambientes pouco
humanizados nos quais as práticas em saúde deixaram de enfocar a
atenção aos usuários reconhecendo-os como objeto do cuidado e
fonte de lucro3. Dessa forma, os compromissos passaram a ser
indiretos com a saúde em geral, com a população, com o saber e
com a coletividade. O objetivo desse estudo foi conhecer as
expectativas dos usuários em relação às práticas em saúde da
Estratégia de Saúde da Família(ESF) em uma área rural.Trata-se
de uma pesquisa qualitativa realizada com 14 usuários atendidos
pela ESF do município de Paraopeba/MG. Os dados foram coletados
por meio de entrevista com roteiro semiestruturado submetidos à
Análise de Conteúdo4. Foi possível identificar que as
expectativas dos usuários com relação às práticas de saúde
desenvolvidas pela ESF não estão em consonância com a
determinação da PNAB. Os usuários buscam ações focalizadas na
marcação de consultas, requisição de receitas, com expectativas
da presença constante do médico, além da reinvindicação de um
hospital no município, em detrimento das ações de promoção da
saúde e prevenção de doenças. Embora reconheçam a importância do
Agente Comunitário de Saúde como facilitador de suas demandas, os
usuários compreendem que tais ações encontram-se ligadas às

marcações de consulta e exames, legitimando o modelo hegemônico
médico-centrado. Conclui-se que a expectativa do usuário em
relação às práticas em saúde reforça a lógica do cuidado focado
no sujeito como objeto e fonte de lucro. A lógica biomédica é
predominante na perspectiva dos usuários, o que impõem aos
profissionais da equipe um desafio para alcançar os princípios da
PNAB e prestar assim, uma assistência integral e desenvolver uma
prática ética.
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Resumo:

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) se destaca na composição de
equipe mínima da Estratégia de Saúde da Família, sendo
considerado a interface entre os serviços de saúde e a comunidade
e fundamental para a consolidação das políticas de reorientação
do modelo de saúde1. Sua prática cotidiana é permeada por
situações geradoras de conflitos que podem interferir em suas
decisões e desencadear o Sofrimento Moral. O sofrimento moral no
trabalho constitui um problema ético, interferindo na dinâmica de
trabalho e na vida das pessoas. A respeito do sofrimento moral
cabe esclarecer que o mesmo se manifesta como um desequilíbrio
psicológico vivenciado por indivíduos ao se depararem com
obstáculos que impossibilitam ou dificultam sua intervenção na
realidade e a adoção de atitudes e comportamentos considerados
corretos e em consonância com seu julgamento moral2,3. O presente
estudo teve como objetivo compreender o cotidiano de trabalho do
ACS e a vivência de sofrimento moral. Trata-se de um estudo
qualitativo, realizado com 18 ACS de um município de pequeno
porte de Minas Gerais. Os dados foram coletados por meio de grupo
focal e observação e submetidos à Análise de Conteúdo de Bardin4.
Percebeu-se que o primeiro contato entre o usuário e a unidade
acontece principalmente por meio da visita domiciliar, realizada
pelo ACS, sendo considerada a principal estratégia de formação de
vínculo do ACS com a comunidade. No entanto, essa aproximação
facilita o aparecimento das divergências de crenças, valores e
formas de viver de cada um. Revelou ainda, a falta de
estabelecimento de limites aos usuários, haja vista que o ACS faz
parte da comunidade e, muitas vezes, os usuários confundem o
âmbito profissional com o pessoal, sendo um fator potencial no
desencadeamento do sofrimento moral. Considerando o enfermeiro

como supervisor do ACS, faz-se necessário conhecer como se
processa seu universo de trabalho, bem como subsidiar políticas
públicas de saúde e estratégias de enfrentamento ao sofrimento
mora, gerando um impacto positivo na saúde da população e dos
trabalhadores
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Resumo:

Introdução:
O CFM na Resolução 1.995/2012, “dispõe sobre as diretivas
antecipadas de vontade dos pacientes”. Diretivas antecipadas
estão fundamentadas no princípio da autonomia prospectiva, que
significa escrever um plano pessoal para o controle do curso de
seu atendimento e tratamento, quando não estiver mais capaz de
tomar decisões ou de saber se seus desejos serão honrados. No
entanto, as diretivas antecipadas não têm sido utilizadas, seja por
desconhecimento do médico, seja pela grande carga emocional que
essas decisões acarretam.
Objetivos:
Determinar a eficácia da resolução 1.995 de 2012 do CFM e averiguar
o conhecimento dessa resolução e sua aplicação na prática médica.
Método:
Aprovado pelo CEP/UNICAMP, parecer nº 494.254. Foram aplicados
no ano de 2014, no Hospital de Clínicas da Unicamp, questionários
semiestruturados, sobre a resolução CFM 1995/12, com perguntas
fechadas e abertas para médicos de diversas especialidades e para
pacientes. A seleção de entrevistados foi aleatória, em diferentes dias
da semana e locais do hospital.
Resultados:
Foram entrevistados 20 médicos e 40 pacientes, sem restrição de
sexo ou idade. Os médicos têm entre 25 e 59 anos, com média de 40
anos, nas especialidades: Cardiologia, Cirurgia plástica, Dermatologia,
Endocrinologia, Geriatria, Imunologia, Medicina Interna, Nefrologia,
Oncologia, Ortopedia, Pediatria, Pneumologia. 65% afirmou conhecer
a Resolução e 100% disse entender que a resolução era passível de
ser aplicada. Todos acham que a aplicação da Resolução vai ajudar os
pacientes em situação de doença grave, porém apenas 60% afirmou

discutir diretivas antecipadas com seus pacientes e destes, somente
70% registram estas diretivas no prontuário. Os pacientes têm entre
20 e 78 anos, com média de 47anos e apresentavam diversos tipos de
doenças, como câncer, doenças cardiovasculares e neurológicas. 67,5%
dos pacientes nunca pensaram no que gostariam de receber como
tratamento em uma situação de doença grave. 87,5% gostariam que
o médico conversasse com eles sobre esta questão, porém, apenas
22,5% já tinham tido esta conversa com seus médicos.
Conclusões: Embora médicos e pacientes acreditem que a Resolução
traga benefícios para os pacientes em situação de doença grave ou
terminal, ela ainda é pouco aplicada. É flagrante a diferença entre o
número de médicos que afirmou discutir as diretivas antecipadas com
seus pacientes e o número de pacientes que já teve esta conversa
com seus médicos. Ficou evidente a dificuldade que existe em
lidar com situações relacionadas à morte. É necessário aumentar a
conscientização de todos sobre a importância desta Resolução, que faz
parte de um amplo movimento para aprimorar o cuidado de pacientes
em situação grave e/ou terminal.
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Resumo:
A interação entre as espécies é necessária para a manutenção da
vida no planeta, porém ocorre um desequilíbrio quando o homem
é deslocado para uma posição superior¹ e os animais percebidos
através de uma visão mecanicista². Questiona-se a discriminação dos
invertebrados no status moral e legal mesmo já sendo comprovada
sua senciência. Objetivou-se avaliar como os invertebrados têm
sido abordados a partir da ótica da conservação, através da análise
de diferentes meios de comunicação, opinião da sociedade e de
instituições. Para tal, foram analisadas páginas da internet; opinião
dos leitores de notícias; redes sociais; textos científicos; invertebrados
ameaçados; legislação e percepção da sociedade através de um
questionário online. O presente projeto foi aprovado pelo CEPPUCPR (nº9022-123). As informações veiculadas em sites e em textos
científicos caracterizam que a atuação com relação aos invertebrados
está em uma esfera de busca de conhecimento. Os pesquisadores
utilizam-se da ferramenta da internet para divulgar suas pesquisas
(74,4%) em andamento, relacionadas com estudos ecológicos (39%),
principalmente com insetos (56,1). Os textos científicos abordam
diferentes invertebrados, mas ainda visando subsidiar estudos de
conservação. As notícias de divulgação popular abordam animais de
interesse como as aranhas (46,1%) desencadeando a participação dos
leitores dessa mídia a mesma frequência de aderência e não aderência,
mas com posicionamento crítico e irônico, sugerindo a necessidade
do direcionamento das informações, uma vez que as midiáticas é que
gerem de fato o consumo, sendo um fato que atrapalha na adesão
de pessoas externas ao ambiente acadêmico para atitudes corretas e
conservacionistas de invertebrados. Por outro lado, nas redes sociais

Fontes: Bolsa PIBIC
já existem grupos sociais empáticos aos invertebrados, mobilizados
para divulgar notícias e compartilharem imagens. A análise das
espécies ameaçadas deixa claro uma relação com a concentração de
pesquisadores em determinadas regiões brasileiras e em determinados
grupos taxonômicos. A população já consegue perceber a importância
em se direcionar ações para desenvolvimento de consciência que
vise a preservação da natureza, atribuindo um alto valor para todos
os invertebrados, mesmo aqueles que transmitem doença. Além
disso, destaca-se inciativas como o borboletário, o aquário e o museu
como promotores de maior aderência de grupos jovens como as
crianças, as quais serão os futuros cidadãos e tomadores de decisões.
O presente estudo possibilitou traçar um panorama da utilização
dos invertebrados na conservação. As mudanças de paradigma
da população com relação a todos os animais têm aos poucos
alcançado também os invertebrados e atualmente pode-se perceber
que há um aumento de valoração desses animais, o que é refletido
concomitantemente nas pesquisas científicas, na divulgação em
diferentes mídias e na inserção de novos programas de conservação e
educação ambiental envolvendo os animais invertebrados.
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Resumo:
A velhice e o processo de envelhecimento trazem diversas
modificações ao indivíduo, desde físicas, que são mais
perceptíveis, até psicológicas e sociais que algumas vezes,
não são compreendidas pelos que rodeiam o velho. Na sociedade
atual a juventude é valorizada e buscada como modelo ideal e a
velhice é evitada e escondida. Frente a essa dificuldade de
reflexão, a velhice é excluída como questão a ser discutida1.
Em outros momentos opta-se pelo silêncio acerca do
envelhecimento2. Alguns autores associam o silêncio acerca da
morte com o mesmo que circunda o envelhecimento3. A perda da
autonomia na velhice isola o velho do convívio social. O
objetivo desta dissertação é descrever e analisar as
representações e implicações da velhice e da experiência de
envelhecer para idosos internados numa unidade de terapia
intensiva e, assim, identificar possibilidades de melhoria no
atendimento ao idoso internado na UTI. É uma pesquisa de
caráter qualitativo com foco na questão da velhice e do
envelhecimento na situação específica da doença na UTI. Após a
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
(CAAE: 01444512.2.0000.5479), foram entrevistados 10 doentes
idosos. As entrevistas foram realizadas de forma informal,
guiadas por um roteiro e foram gravadas. Foram incluídos os
indivíduos com 60 anos ou mais, internados na UTI que
aceitaram participar da pesquisa e que assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido. Não participaram os que não
aceitaram ou não tiveram condições de responder as perguntas.
Foi realizada no Serviço de Terapia Intensiva (STI) do
Hospital Central da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de

São Paulo. O perfil dos entrevistados foi muito semelhante, e
os discursos a respeito do envelhecimento também muito
parecidos. A média de idade dos entrevistados foi de 66 anos,
a maioria sem estudo e provenientes de vários lugares do
Brasil. Esses velhos não encontraram relação entre o
envelhecimento e a doença que apresentavam, e mostraram uma
visão sobre a velhice, como parte da vida, encarada com
naturalidade e repleta de conquistas. Realizações essas,
relacionadas principalmente ao bem estar da família. A
configuração familiar comunitária reflete no processo de
envelhecimento de forma positiva, otimista e tranquila. Estes
idosos dependiam do Sistema Único de Saúde para cuidarem da
saúde e tiveram dificuldades em chegar ao diagnóstico e
tratamento de suas doenças. Ao serem atendidos e tratados na
Santa Casa, se mostraram muito gratos ao atendimento que lhes
foi prestado. Todos falaram da família como apoio importante
durante o envelhecimento e frisaram que não se sentiam sós. A
solidão somente apareceu quando falaram da estadia na UTI. Foi
este um dos temas apontado como possibilidade de melhoria. A
opção de um familiar permanecer junto ao seu ente querido
poderia ser oferecida desde o momento da chegada do idoso na
UTI.
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Resumo:

Este trabalho pretende apresentar a questão da violência de
gênero em comunidades indígenas do ponto de vista da bioética
descolonial, intercultural e interhistórica1 partindo do pressuposto
que a Bioética é campo de estudo base para o diálogo plural e
que analisa questões éticas e morais relacionadas a vida humana,
diferenças culturais existentes e propõe novas formas de diálogo
mútuo sobre questão. São objetivos trazer à discussão formas críticas
e interculturais de estudo da violência de gênero em comunidades
indígenas. Dar visibilidade ao tema ainda pouco discutido na literatura
e propor bases teóricas que contribuam para o pluralismo bioético.
O método utilizado será a pesquisa qualitativa para trabalhar com
significados, motivos, crenças, valores e atitudes envolvidas na
questão e de cunho exploratório para entender melhor o problema.
Será realizado levantamento bibliográfico a partir de pesquisa em
referenciais teóricos e pelo levantamento de artigos publicados em
duas bases de dados (LILACS e SCIELO) sobre a temática de violência
de gênero. Levantamento na rede de internet a partir dos blogs de
movimentos sociais ligados a questão indígena para identificar a
discussão e visibilidade da questão para estes movimentos. Como
resultados temos que a questão da Colonialidade tem papel essencial
no projeto de dominação e pode ter sido um motivador à perda da
diversidade cultural, à discriminações de gênero e raça2, submetendo
os povos a um modelo funcional provocando o fracionamento
étnico, o isolamento e exclusão dos povos pelas suas diferenças e
culturas. A violência de gênero faz parte dessa motivação e atinge as
comunidades indígenas de modo brutal. A invisibilidade da discussão
pode ser comprovada pelo levantamento realizado em duas grandes
bases bibliográficas pesquisadas o que levou a busca da percepção
dos movimentos sociais que discutem as questões indígenas para de

identificar a importância dessa discussão. Considera-se que, do ponto
de vista da questão da violência de gênero em comunidades indígenas
a bioética propõe bases teóricas para a discussão do tema lhe dando
visibilidade e possibilitando dialógos e decisões plurais, descoloniais,
interhistóricas, interculturais que rompam com o modelo colonizador
existente.

Referências
1.
Segato RL. Género y colonialidad: en busca de claves de lectura
y de um vocabulario estratégico descolonial. Descolonizando el
feminismo desde y en América Latina. Buenos Aires: Ed. Godot, 2011.
2.
Palermo Z, Quintero P. Aníbal Quijano: Textos de Fundación.
Buenos Aires: Ediciones del Signo, Colección El desprendimiento, 2014.

Fontes: Não se aplica
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COMISSÃO DE ÉTICA DE COMANDO DE GREVE: UMA ANALISE QUANTITATIVA
Autores: Elaine Alves. Docente de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina. Email: elainealves716@hotmail.com
Ana Luisa Boavista Lustosa Cavalcante. Docente de Design Gráfico da Universidade Estadual de Londrina. Email: anaboavista@gmail.com
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Tema:
BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

INTRODUÇÃO: A greve dos servidores da educação do Paraná
sucedida em desacordo com os projetos de lei apresentados pelo
governo, entre fevereiro e junho de 2015, demandou nas
instituições: UEL (Universidade Estadual de Londrina), UENP
(Universidade Estadual do Norte do Paraná) e UNESPAR
(Universidade Estadual do Paraná) a estruturação de uma
Comissão de Ética para a deliberação de solicitações
acadêmicas sobre a continuidade de atividades essenciais
durante o período de paralisação. Tal comissão, representada
por docentes, discentes e técnico-administrativos, emitiu
pareceres a respeito de situações particulares, cujas
respostas poderiam gerar conflitos éticos com o movimento. Com
base na bioética crítica1 e bioética principialista2
definiram-se como critérios para apreciação: perigo de risco
de vida, prejuízos irreversíveis e análise da potencialidade
da atividade proposta em trazer prejuízos ao movimento de
greve, decorrentes da sua manutenção ou suspensão. OBJETIVOS:
Apresentar quantitativamente o trabalho realizado pela
Comissão de Ética do Comando de Greve da UEL, UENP e UNESPAR.
MÉTODO: Análise descritiva quantitativa. RESULTADOS/DISCUSSÃO:
A comissão de ética emitiu um total de 413 pareceres no
período de greve sendo: 346 (UEL); 65 (UENP) e 02 (UNESPAR).
Deste total, 345 foram favoráveis e 68 desfavoráveis. A UEL
recebeu 299 favoráveis e 47 desfavoráveis; a UENP, 45
favoráveis e 20 desfavoráveis; e a UNESPAR, 01 favorável e 01
desfavorável. Na UEL, a maior parte das solicitações foi dos

Departamentos integrantes dos Centros de Estudos (total: 240).
Outros órgãos e setores das Universidades como as Próreitorias, órgãos suplementares, programas e comitês, além de
estudantes, também requereram pareceres, em um total de 106
solicitações. Destes, 85 foram favoráveis e 21 desfavoráveis.
O grande número de solicitações analisadas e a diversidade de
Centros de Estudo e demais setores das universidades
envolvidos nos requerimentos enviados a uma Comissão de Ética,
criada especificamente para analisar demandas de uma greve,
demonstra a preocupação da comunidade acadêmica em não ferir,
do ponto de visto ético, ao movimento de luta das categorias
envolvidas. Destaca-se que dos 413 pedidos, apenas 68 foram
indeferidos, demonstrando que as solicitações se configuraram
como atividades verdadeiramente essenciais cuja não realização
seria passível de danos a vulneráveis bem como de prejuízos ao
movimento. CONCLUSÕES: As discussões ocorridas no movimento
grevista demandaram pela quantificação dos dados para retorno
à comunidade acadêmica. A evidência é de que a estruturação de
uma comissão de ética no contexto de uma greve pode auxiliar a
análise de excepcionalidades sem ferir o direito de luta do
trabalhador.

Conflito: Não há

conflito de interesse

Apresentador:
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Modalidade: Oral

Referências:

1.
Guilhem D, Diniz D. Bioética feminista: o resgate político do
conceito de vulnerabilidade. Rev. Bioét. 1999; 7(2): 181-188.
2.
Beauchamp TL, Childress JF. Princípios de Ética Biomédica. São
Paulo: Loyola; 2002.
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REL ATO DE PESQUISA
DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS EM ESCOLARES
Autores: Carolina Tarifa Ezaki | Caroline Erhardt | Yasmin Elero | Cilene da Silva Gomes Ribeiro | Flavia Auler | Maria Teresa Gomes de Oliveira Ribas | Carla
Corradi-Perini (Orientadora), Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Introdução: O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA),
anteriormente reconhecido como o direito de estar livre da
fome e da má nutrição, atualmente é entendido também como o
direito a uma alimentação adequada, que respeita valores
culturais e necessidades específicas. A Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN) define como necessidades
alimentares especiais (NAE) aquelas necessidades restritivas
ou suplementares, de indivíduos portadores de alteração
metabólica ou fisiológica, relacionadas à utilização biológica
de nutrientes, observadas nos pacientes diabéticos, celíacos e
intolerantes à lactose.
Objetivos: Verificar se existem ações para a promoção e
garantia do DHAA no ambiente escolar, identificando quais as
estratégias existentes de atenção às NAE dos escolares e
produzir indicadores que possibilitem o monitoramento do DHAA
em escolares com NAE.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório
de abordagem quanti e qualitativa, que possui como recorte
espacial as escolas estaduais da região metropolitana de
Curitiba. Realizaram-se entrevistas com as merendeiras e os
gestores das escolas. As entrevistas foram gravadas em áudio e
as falas transcritas para posterior análise, para a qual
empregou-se o diálogo com conceitos teóricos da literatura e
artigos científicos relativos ao problema de pesquisa.
Resultados: A partir dos relatos de gestores e merendeiras,
observa-se que algumas escolas apresentam dificuldades na
identificação e registro dos escolares com NAE, a estrutura
física e de ingredientes disponíveis muitas vezes não estão
adequados para o atendimento das NAE e, inexiste conhecimento

técnico sobre o preparo de refeições para escolares com NAE.
Sugere-se a construção de indicadores que possibilitem o
Estado a ter um controle mais efetivo de monitoramento aos
escolares com NAE, envolvendo desde o registro de
identificação dos mesmos, indicadores de seu rendimento
escolar e de seu estado clínico-nutricional, perpassando por
controle dos processos de gestão e de produção da alimentação
escolar.
Conclusão: Os resultados reforçam a necessidade de construir
indicadores que possibilitem a implementação de políticas para
o monitoramento dos escolares com NAE, que através da
intersetorialidade, promovam sua efetividade por meio da
articulação entre instituições governamentais e entre essas e
a sociedade civil.
Palavras-chave: Direito Humano à Alimentação adequada.
Segurança Alimentar e Nutricional. Necessidades alimentares
especiais. Indicadores. Monitoramento.

Referências:

ALBUQUERQUE, M.F.M. A segurança alimentar e nutricional e o uso
da abordagem de direitos humanos no desenho das políticas públicas
para combater a fome e a pobreza. Revista de Nutrição, v. 22, n. 6,
p.895-903. 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo
Técnico da Política Nacional de Humanização. Monitoramento e
avaliação na política nacional de humanização na rede de atenção
e gestão do SUS: manual com eixos avaliativos e indicadores de
referência / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – Brasília: Editora
do Ministério da Saúde, 2006.
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BRASIL. Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Princípios e Diretrizes de uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional. In:
CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2004, Olinda, PE, Textos de referencias. Brasília, 2004. 80p.
BRASIL. Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Guia para Análise de Políticas e Programas Públicos de Segurança Alimentar e
Nutricional sob a Perspectiva dos Direitos Humanos, 2009, disponível em www.bvsde.paho.org/texcom/nutricion/Relat.pdf, acesso em 20 de fevereiro
de 2014.
CARVALHO LRT, ROCHA DG. Programa de Aquisição de Alimentos: a lente bioética na segurança alimentar. Revista Bioética, v. 21, n. 2, p. 278-290. 2013
COSTA, EQ, RIBEIRO, VMB, RIBEIRO, ECO. Programa de alimentação escolar: espaço de aprendizagem e produção de conhecimento. Revista de Nutrição,
v. 14, n. 3, p. 225-229. 2001

Fontes: CNPQ.
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PIPITONE MAP, OMETTO AMH, SILVA MV, STURION GL, FURTUOSO MCO, OETTERER M. Atuação dos conselhos municipais de alimentação escolar na
gestão do programa nacional de alimentação escolar. Revista de Nutrição. v. 16, n. 2, p. 523-533. 2003
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REL ATO DE PESQUISA
AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NA PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA EM PARELHEIROS (SP)
Autores: Gabriela Ferreira Granja, Elma Lourdes Campos Pavone Zoboli, Hieda Ludugério de Souza, Kathryn Sartorio, Thatiane Felix

Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

A organização das Redes de Atenção à Saúde toma a Atenção
Básica como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, pois
esse mecanismo tem se revelado eficaz para a superação da
fragmentação sistêmica frente aos atuais desafios
socioeconômicos, demográficos, epidemiológicos e sanitários.
Na primeira metade do século XX, as Doenças Infecciosas
Transmissíveis eram as mais frequentes causas de morte. A
partir dos anos 60, as Doenças e Agravos Não Transmissíveis
(DANT) ocuparam esse lugar, com o crescimento desses agravos,
em particular, das doenças cardiovasculares, neoplasias e
diabetes tipo II. As DANT respondem, a cada ano, por maiores
taxas de morbimortalidade, sendo responsáveis por cerca de 70%
dos gastos assistenciais com a saúde no País (BRASIL, 2011).
Esse cenário gera demanda por assistência permanente para
pessoas com doenças progressivas e incuráveis, tornando
crescente a necessidade dos cuidados paliativos. No município
de São Paulo foi evidenciada a necessidade de fortalecer a
Atenção Primária à Saúde (APS) como ordenadora da rede de
cuidados paliativos para que junto com os demais equipamentos
de saúde, ela possa dar continuidade e integralidade ao
cuidado, tanto domiciliar quanto ambulatorial. Com o propósito
de explorar e dar continuidade às pesquisas anteriores, este
estudo tem como objetivo analisar as condições da Atenção
Básica (AB) a partir da perspectiva dos profissionais de saúde
que atuam nas Unidades de Saúde da Família do território de
Parelheiros, região Sul do município de SP. Como método de
avaliação, utilizou-se o questonário Primary Care Assessment
Tool (PCATool). Os resultados demonstram limitações da AB em
relação ao acesso de primeiro contato, principalmente devido

Conflito: Não há

ao horário de funcionamento das unidades. Os profissionais em
sua maioria julgam conhecer bem os usuários que atendem,
valorizando o atributo da longitudinalidade. A coordenação dos
cuidados é considerada satisfatória no que diz respeito às
atividades restritas à USF, entretanto insuficiente quando diz
respeito à contra-referência realizada pelos serviços
especializados. Em relação à informação, os profissionais
avaliam como presente, embora as unidades ainda careçam de
prontuários eletrônicos. Quanto à integralidade, grande parte
dos serviços é realizada pelas unidades, exceto alguns casos
de pequenas cirurgias. A orientação familiar e o enfoque
familiar estão presentes. Todas as unidades realizam visita
domiciliar e possuem conselho gestor. A análise dos resultados
demonstra que as unidades da região pesquisada atendem aos
atributos da Atenção Primária à Saúde e possuem potencial para
exercer seu papel na Rede de Atenção à Saúde.

conflito de interesse. A
pesquisa foi aprovado
pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Secretaria
Municipal de São de
Paulo.
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Referências:
Referência: BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de ações estratégicas
para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
no Brasil 2011-2022. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento
de Análise de Situação de Saúde (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

Fontes: Esta pesquisa integra o projeto “Condições crônicas de

saúde e atenção básica: rede e governança para os cuidados paliativos
em uma região do município de São Paulo”, financiado pela Chamada
Universal do CNPQ n.14/2012.
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REL ATO DE PESQUISA
A HISTÓRIA DA BIOÉTICA NO BRASIL - DOCUMENTÁRIO

Tema:

Autores: Laura Cavalcanti de Farias Brehmer –Enfermeira, Professora do Departamento de Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina. laura.
brehmer@ufsc.br
Flávia Regina Souza Ramos - Enfermeira, Professora do Departamento de Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina. flavia.ramos@ufsc.br

BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

Introdução: A origem do termo “Bioética” e sua aplicação enquanto
disciplina, são atribuídas, especialmente, aos contextos europeu
e americano, datam da década de 1970 e o termo foi fortemente
associado às questões biomédicas. Anos mais tarde emergem outras
teorizações que rompem com os limites do marco norte americano
e de seus interesses, para ampliar o compromisso da bioética com
os excluídos, do ponto de vista de direitos político e sociais. O Brasil
é exemplo cuja discussão da Bioética iniciou nos meios acadêmicos,
político e profissional, a partir da década de 1990 e há registros
que indicam, além da influencia estadunidense por parte de alguns
pesquisadores, uma forte aproximação com o campo dos movimentos
sociais e democrático. A Bioética no Brasil preocupa-se com os antigos
e os novos desafios trazidos pelas tecnociências, pesquisas e advindos
das desigualdades sociais, problemas que afetam a vida das pessoas
e de toda a sociedade1. Objetivo: Apresentar o Documentário “A
história da Bioética no Brasil como campo de conhecimento e ação
política”. Métodos: Esse produto representa um dos resultados de
um projeto com o mesmo título desenvolvido desde o ano de 2012
até a presente data, cujo objetivo é historicizar a construção da
Bioética no Brasil. Uma das estratégias para o alcance da proposta
foi a construção de um banco de dados de fontes orais da história
Bioética no Brasil a partir do pensamento de pioneiros. Para o
desenvolvimento do Documentário, foram utilizados os dados das
entrevistas realizadas com treze estudiosos, expertises em Bioética,
considerados pioneiros na construção da Bioética brasileira. O projeto
foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, segundo
parecer 04382612.0.0000.0121. Resultados: A análise dos dados
permitiu a construção de cinco categorias temáticas que compõem
o documentário: Aproximação com a Bioética; O contexto brasileiro

no início das discussões da Bioética; Características da Bioética no
Brasil; Os espaços construídos para o desenvolvimento da Bioética no
Brasil; Desafios atuais para a Bioética no Brasil. O filme tem duração
de 47’ 10” onde os sujeitos apresentam e discutem as categorias.
Este produto será lançado no XI Congresso Brasileiro de Bioética e as
cópias serão disponibilizadas para os participantes e suas respectivas
instituições. Considerações: A realização deste projeto permitiu
aprofundar algumas questões que caracterizam a Bioética brasileira
desde o inicio das discussões, a constituição de espaços para a
consolidação deste campo do conhecimento no cenário brasileiro,
bem como sobre os ‘velhos’ e ‘novos’ desafios da sua trajetória.

Referências:

1 - PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C.P. Uma Radiografia da bioética
no Brasil: pioneiros, programas educacionais e institucionais e
perspectivas. In: PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C.P. (Orgs.). Bioética na
Ibero America: história e perspectivas. São Paulo: Centro Universitário
São Camilo: Loyola, 2007. p.99-122.

Fontes: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES/PNPD
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REL ATO DE PESQUISA
AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE NO BRASIL E NA ARGENTINA

Tema:

Autores: SILVA, Felipe Malheiro.* , Centro Universitário UNIFAFIBE, felipe.malheiro@hotmail.com
MABTUM, Matheus Massaro.** , Centro Universitário UNIFAFIBE , mabtum@gmail.com
* Graduando do curso de Direito , ** Orientador

BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Introdução: Este trabalho foi desenvolvido como requisito para
aprovação na disciplina de Seminário de Bioética e Biodireito
do Curso de Advogacia da Universidade FASTA (Mar del Plata/BAArgentina), cursada durante o período de intercâmbio acadêmico
no ano de 2014. A pesquisa abordou o tratamento das diretivas
antecipadas de vontade (directivas médicas antecipadas) pela
legislação argentina e a aplicabilidade no ordenamento
jurídico brasileiro.
Objetivo: Expor sobre as características do tema, visando o
conhecimento da possibilidade de disposição de tratamentos
paliativos para pacientes em fase terminal, tanto no Brasil
quanto na Argentina.
Método: Estudo realizado através de consulta bibliográfica e
dados coletados na Rede Eletrônica de Informações.
Resultados: O direito do paciente de receber informações sobre
seu estado de saúde e possíveis tratamentos paliativos, bem
como seus efeitos é garantido por dispositivos no ordenamento
brasileiro¹, através da Portaria 1820/09 do Ministério da
Saúde, e argentino², pela Lei 26742/12, Lei de Saúde Pública.
Após a ciência do seu estado de saúde, o paciente, em
pleno gozo de suas faculdades mentais, poderá dispor
sobre eventuais cuidados e tratamentos que deseja ou não
receber quando estiver impossibilitado de manifestar sua
vontade³,4. A possibilidade de elaboração das diretivas
antecipadas de vontade na Argentina teve tratamento especial
no Novo Código Civil e Comercial, que destinou um artigo
específico para o tema (artigo 60)5. No Brasil não há
legislação sobre o assunto, porém a prática é permitida
conforme o texto da Resolução 1995/12 do Conselho Federal de

Medicina6. Mesmo tendo o Poder Judiciário Brasileiro
reconhecido a constitucionalidade dessa resolução, a falta de
lei especial pode gerar questionamento sobre a validade dos
documentos, e a existência de uma lei poderia regulamentar
questões essenciais para a sua validade.
Considerações Finais: A possibilidade da elaboração das
diretivas antecipadas de vontade no Brasil e na Argentina
demonstram avanço importante para o reconhecimento dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da autonomia.

Referências:
¹ Ministério da Saúde. Portaria 1820, de 13 de agosto de 2009.
Dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. [Internet].
(acesso 28/06/2015).Disponível: http://conselho.saude.gov.br/ultimas_
noticias/2009/01_set_carta.pdf
² Argentina. Ley 26.742, de 09 de mayo de 2009. Salud Publica.
[Internet]. Argentina: InfoLeg; 2009 (acesso 28/06/2015).
Disponível: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/195000-199999/197859/norma.htm
³ MABTUM, Matheus Massaro. O debate bioético e jurídico sobre as
diretivas antecipadas de vontade. 2014. 147 f. Dissertação (Mestrado
em Direito) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2014
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4 MABTUM, Matheus Massaro; MARCHETTO, Patricia Borba. A responsabilidade civil dos profissionais da saúde e as Diretivas Antecipadas de Vontade.
In: Os novos parâmetros da responsabilidade civil e as relações sociais. ALVARENGA, Maria Amália de Figueiredo Pereira (Org.). Franca/SP: UNESP, 2012.
p. 113–148

5 CARAMELO, Gustavo. Código Civil y Comercial de la Nación comentado / Gustavo Caramelo ; Sebastián Picasso; Marisa Herrera. - 1a ed. - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires : Infojus, 2015. v. 1, 672 p. ISBN 978-987-3720-30-7

6 Conselho Federal de Medicina. Resolução no 1.995, de 31 de agosto de 2012. Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes.
[Internet]. (acesso 28/06/2015). Disponível: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1995_2012.pdf
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BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Introdução: A Resolução 1995/2012 do Conselho Federal de
Medicina viabilizou a aplicabilidade das diretivas antecipadas
de vontade no ordenamento brasileiro¹. As diretivas
antecipadas de vontade consistem em documento escrito e
outorgado por pessoa em pleno gozo de suas faculdades mentais,
dispondo de cuidados, tratamentos e procedimentos paliativos
em caso de doença em fase terminal², e podem se materializar
através de dois instrumentos: testamento vital e mandato
duradouro.
Objetivo: Busca-se diferenciar as hipóteses de elaboração das
diretivas antecipadas de vontade.
Método: Realizou-se através de consulta bibliográfica e dados
coletados na Rede Eletrônica de Informações.
Resultados: O testamento vital é o instrumento de eficácia
inter vivos pelo qual uma pessoa juridicamente capaz dispõe
sobre tratamentos médicos que deseja ou não receber quando não
mais puder exprimir sua vontade voluntariamente, vinculando
assim seu desejo com a disponibilidade de agir do médico³ e da
família, que deverão respeitá-la no caso futuro de lhe ocorrer
incapacidade ou falta de discernimento de forma permanente.
Permite, portanto que o próprio indivíduo decida sobre sua
saúde e sua vida, especialmente quando esta estiver chegando
ao fim. O mandato duradouro é um documento no qual o paciente
constitui um ou mais “procuradores de saúde” 4, que deverão
ser consultados pelos médicos no momento de tomar alguma
decisão sobre os cuidados e tratamentos a serem dispensados
com o paciente, no momento em que este não puder exprimir sua
vontade por estar incapacitado de forma permanente ou
temporária. O procurador age como um interlocutor entre o

médico e o paciente, expondo a ele as vontades deste.
Discussões: Enquanto que a admissibilidade do testamento vital
elimina eventuais conflitos entre os familiares do paciente,
pois que o que estiver estipulado no documento deverá ser
seguido pelo médico sem objeções, o mandato duradouro pode
dificultar a tomada de decisões 5, visto que pelo fato de não
ser possível nomeação de um terceiro imparcial, um íntimo ao
paciente pode decidir pautado nos seus próprios princípios, e
não baseado na verdadeira vontade do paciente.
Considerações finais: Tanto o testamento vital quanto o
mandato duradouro são hipóteses de exteriorização da vontade
do paciente, porém, a primeira caracteriza-se pelo próprio
paciente designar previamente sobre os cuidados enquanto a
segunda permite que outra pessoa por ele nomeada e instruída
manifeste sua vontade. Nota-se assim maior amplitude do
mandato duradouro sobre o testamento vital, posto que trata
dos casos de incapacidade permanente ou temporária, enquanto o
testamento vital apenas tem efeito diante a incapacidade total
do paciente.

Referências:
¹ PENALVA, Luciana Dadalto. As contribuições da experiência
estrangeira para o debate acerca da legitimidade do testamento
vital no ordenamento jurídico brasileiro. In: CONGRESSO NACIONAL
DO CONPEDI, 17, 2008, Brasília. Anais do Congresso Nacional do
CONPEDI. Brasília, DF: CONPEDI, 2008. p. 516-538.
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² MABTUM, Matheus Massaro. O debate bioético e jurídico sobre as diretivas antecipadas de vontade. 2014. 147 f. Dissertação (Mestrado em Direito) –
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

Introdução:AsDiretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Enfermagem pressupõe que o enfermeiro tenha competência ética
e moral. Assim, espera-se que o ambiente acadêmico proporcione ao
graduando oportunidades de assumir responsabilidades, exercitar a
critica e a reflexão do seu fazer, e ainda, ser capaz de compreender
o contexto em que vive e comprometer-se com ele.Assim, indaga-se
se a universidade é um ambiente favorável para o desenvolvimento
do sujeito reflexivo, crítico, responsável, tornando-se autônomo?
Objetivo: Verificar se o ambiente acadêmico proporciona ao estudante
oportunidades de assumir responsabilidades e de reflexão dirigida
durante o processo formativo.Método: Trata-se de um estudo de
caso, com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado no curso
de graduação em enfermagem de uma Instituição do Ensino Superior
(IES) privada da cidade de São Paulo. Amostra foi constituída por
estudantes de enfermagem que frequentavam o primeiro, o quarto e
o sétimo semestre. Sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa,
conforme parecer consubstanciado N. 220.500. Os estudantes
responderam ao Questionário ORIGIN/u (Opportunities for Role-

TakingandGuidedReflection in University) desenvolvido por SchillingerAgati e Lind1e validado para a língua portuguesa por Schillinger
em 20062. O índice maior de 1,7 pontos indica um ambiente de
aprendizagem favorável para que o estudante tenha oportunidade de
assumir responsabilidade e reflexão sobre o seu fazer.Os resultados
foram analisados por meio de estatística descritiva e inferencial.
Resultados e Discussões: A amostra foi constituída por 152 estudantes
de enfermagem, sendo que 92% de estudantes do sexo feminino, com
faixa etária de 21 a 25 anos (36,2%). Por meioda aplicação do ORIGIN/
u1, constatou-se que os estudantes percebem boas oportunidades de
assunção de responsabilidade (1,74 pontos) e de reflexão dirigida(2,21
pontos) nas atividades curriculares (principalmente nas atividades
práticas, com destaque para os estágios) apresentando um aumento
estatisticamente significativo (p-valor<0,05) ao final do curso. Contudo,
a média geral de oportunidade de assunção de responsabilidadee
de reflexão dirigida nas atividades semicurriculares (intercâmbio,
monitoria e iniciação científica) e nas extracurriculares(representação
em Conselhos,Centro Acadêmico de Enfermagem e Pastoral
Universitária) são baixas.Conclusão: Assim, verifica-se que há uma
segmentação das oportunidades de assunção de responsabilidade e
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reflexão dirigida no ambiente educacional, sendo desfavoráveis nas
atividades semicurriculares e extracurriculares. Os resultados apontam
para a importância de processos educacionais que insiram o estudante
em atividades de Ensino-Pesquisa-Extensão, assumindo uma postura
ativa e participativa do seu processo de aprendizagem, desta forma,
contribuindo para desenvolvimento do sujeito autônomo.

Referências:

Fontes:
Conflito:
Apresentador:
Modalidade:

comunicação Oral.

1. Schillinger, M.A. Lind, G. Learning environmentattheUniversitylevel: ORIGEM. 28th AnnualConference. Association for Moral Education. Chicago, 2002.
(Abstract).
2. Bataglia, P. U. R.; Bortolanza, M.R. Formação profissional e conceitos de moral e ética em estudantes de psicologia. Psicologia: teoria e prática. v. 14, n.
2, p. 126-140. 2012.
Palavras-chave: Ensino superior; Autonomia pessoal; Ética – educação; Aprendizagem.
*Esse estudo é parte integrante da tese intitulada: “Interferência da formação no ensino superior para o desenvolvimento do sujeito ético: um estudo de
caso”.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:
Introdução: A teoria de valores descreve aspectos fundamentais da
estrutura psicológica humana, presumidamente comum a toda a
humanidade. Por conseguinte, suas proposições podem se aplicar a
todas as culturas. Sugere-se que há uma organização universal das
motivações humanas, pois as estruturas axiológicas são semelhantes
entre grupos culturalmente diversos1. Para Schwartz1 as motivações
são subjacentes aos valores e se manifestam por meio das metas ou
objetivos que o indivíduo pretende alcançar na vida, desta forma, os
valores expressam as metas motivacionais do indivíduo e representam
aquilo que considera bom para si. Objetivo: Identificar a prevalência
dos tipos motivacionais de valores nos diferentes momentos da
formação do estudante de enfermagem. Método: Trata-se de um
estudo de caso, com abordagem quantitativa. Realizado no curso de
graduação em enfermagem de uma Instituição do Ensino Superior
(IES) privada da cidade de São Paulo. Estudo aprovado pelo CEP,
conforme parecer consubstanciado N. 220.500. Os estudantes
responderam ao Questionário de Perfis de valores (QPV), proposto
por Schwartz e colaboradores em 2001, traduzido e validado no
Brasil por Tamayo e Porto em 2009, que constitui o modelo dos 10
tipos motivacionais2. Os dados foram analisados por meio da análise
estatística. Resultados e Discussões: A amostra foi constituída por 152
estudantes de enfermagem, sendo 50 estudantes (1º semestre), 32 (4º
semestre) e 70 (7º semestre). Constatou-se que 92% de estudantes
do sexo feminino, com faixa etária de 21 a 25 anos (36,2%), 63,8%
eram provenientes de escolas públicas e 66,5% eram trabalhadores
e a maioria, 47,6%, eram trabalhadores na área da saúde. Por meio

do QPV identificou-se o predomínio do tipo motivacional poder
(57,3%), seguido por tradição (50,4%), realização (46,7%) e estimulação
(46,5%), segurança (40,7%), conformidade (40%), hedonismo (38,5%).
Os menores índices foram entre os tipos motivacionais: benevolência
(32,2%), universalismo (32,2%) e autodeterminação (30,2%). Com
exceção do tipo motivacional estimulação, não foi observada uma
diferença estatisticamente significativa entre os tipos motivacionais
durante o percurso de formação. Conclusão: Inferir-se que esse grupo
de estudantes ingressa e sai da universidade privilegiando tipos
motivacionais com metas relacionadas a interesses pessoais. Assim,
cabe ao processo educacional propiciar ao estudante condições de
identificar e vivenciar valores de interesse coletivo durante a formação
universitária, pois o futuro profissional necessita Ser Cidadão.
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SCHWARTZ, S. H. Valores humanos básicos: seu contexto e
estrutura inter-cultural. In: TAMAYO, A., PORTO, J. B. (Eds.). Valores e
comportamento nas organizações. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes,
2005, p. 21-55.
2.
TAMAYO, A.; PORTO, J. B. Validação do questionário de perfil de
valores (QPV) no Brasil. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasilia, v. 25, n.
3, p. 369-376, jul. set. 2009.

Fontes:
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“Interferência da formação no ensino superior para o desenvolvimento
do sujeito ético: um estudo de caso”.
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Resumo:
Programa Bolsa Família incorpora três dimensões centrais: o alívio
imediato da pobreza que se concretiza pela transferência de renda
direta às famílias pobres; a ruptura do ciclo de pobreza entre gerações
por meio do acesso aos serviços sociais básicos de saúde, educação
e assistência social, e a disponibilidade de ações e programas
complementares que qualifiquem a oferta de serviços e apóiem o
desenvolvimento das famílias. 1 A expectativa é de que as crianças
acompanhadas cumpram adequadamente o ciclo da educação
básica e tenham acompanhamento de saúde no período gestacional
e primeiros anos de vida. Portanto, uma situação melhor do que a
vivenciada por seus pais e familiares, que em sua ampla maioria são
analfabetos absolutos ou funcionais. Pressupõe-se que essas crianças,
ao se tornarem adultas, terão melhores condições de inserção no
mercado de trabalho e desenvolvimento do exercício de cidadania.
2Particularmente com o acompanhamento das condicionalidades,
o PBF permite uma abordagem integral tanto das famílias, em sua
trajetória de vida, quanto das ações voltadas para o enfrentamento
das suas situações de vulnerabilidades. 3Esta pesquisa foi realizada
com o objetivo de verificar se o Programa Bolsa Família (PBF) do
Governo Federal cumpre seus objetivos no tocante aos seus três
eixos principais. A metodologia teve por base a pesquisa etnográfica
em que se utilizou da observação participativa para conhecer a
realidade de vida de duas famílias usuárias do PBF, inseridas em
contextos de vida bastante diferenciados, ou seja, uma família habita
território geograficamente isolado e a outra a cidade de Curitiba. As
famílias relatam que o auxilio melhora a qualidade de vida de seus
familiares. Com relação à ruptura do ciclo de pobreza por meio do
acesso a educação e serviços básicos de saúde e assistência social as

duas famílias relatam ter o apoio do governo, porém notamos que
a família A que mora afastada do centro urbano tem dificuldade em
acesso a educação e ao próprio benefício pelo isolamento geográfico.
Sobre a disponibilidade de ações e programas complementares
que qualifiquem a oferta de serviços e apóiem o desenvolvimento
das famílias as duas famílias não relatam ter auxilio do governo
para melhorar seu desenvolvimento. Família B por falta de tempo e
treinamento/ capacitação no horário de seu trabalho e a Família A
por não chegar nenhum programa de auxilio em sua região. Por fim
observamos pelo relato das famílias que o governo deixa a desejar
com programa que auxiliem o desenvolvimento e treinamento
ou capacitação para novas habilidades nas famílias inquiridas.
Observamos que realmente existem diferenças na compreensão e a

Fontes: Sem
financiamento

Conflito: Não ha

conflito de interesses
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valorização do programa pelas famílias investigadas talvez pelo número de membros
ser discrepantes alterando valor do benéfico.
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1. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria
Nacional de Renda de Cidadania. Guia para o Acompanhamento das
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3. LAVINAS, Lena. Programas de Garantia de Renda Mínima:
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA DA BIOÉTICA

Resumo:

Introdução: Os conflitos bioéticos na saúde, geralmente, ocorrem
entre os atores envolvidos na ação clínico-assistencial. Essa
ação, no entanto, é realizada em estruturas organizacionais,
sofrendo implicações desse ambiente. Dependendo da organização do
trabalho e das metas presentes nas instituições de saúde pode
haver maior ou menor intensidade dessas interferências. Assim,
não raro os enfermeiros atuantes no gerenciamento também se
deparam com situações que apresentam problemas éticos específicos
dessa área como fatores geradores de conflitos bioéticos.
Objetivo: Trata-se de um estudo de campo, exploratório,
descritivo de abordagem qualitativa. A coleta de dados foi
realizada após aprovação do CEP da Escola de Enfermagem da USP,
sob o parecer consubstanciado nº 489.987. Foram entrevistados 20
enfermeiros com vivência profissional na área gerencial
constituindo-se uma amostra intencional, por meio da utilização
da técnica “bola de neve” (snow ball)(1). A participação dos
enfermeiros, nesta pesquisa, ocorreu de forma livre e voluntária
e após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
– TCLE conforme a Resolução Nº 466/2012- MS/CNS. As entrevistas
foram gravadas, sendo realizadas através da seguinte pergunta
norteadora: “Conte-me a respeito de conflitos éticos que tenha
vivido na sua atuação gerencial. Os discursos foram analisados
segundo a análise de conteúdo proposta por Bardin(2), balizados
pelo referencial metodológico-conceitual da Teoria de Deliberação
Moral de Diego Gracia(3). Resultados: Da análise emergiram três
categorias: igualdade na distribuição da carga de trabalho;
autonomia profissional nas decisões gerenciais e justiça e

prudência nas decisões gerenciais. Evidenciou-se que os conflitos
éticos no gerenciamento em enfermagem decorreram da percepção
dos
valores e deveres confrontados, presentes no problema ético
vivido pelos enfermeiros. Conclusão: Os conflitos éticos
materializam-se na gestão de recursos em saúde, nas relações de
poder no ambiente de trabalho, nas relações interpessoais, na
organização do trabalho e nas determinações da política
institucional, como partes da conjuntura que constitui a
preocupação do enfermeiro-gerente na preservação da qualidade
assistência visando à proteção e manutenção da dignidade do
paciente.
Palavras-Chave: Bioética. Enfermagem. Gerência.
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BIOÉTICA ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Resumo:

Introdução: De modo geral, são muitas as questões bioéticas
presentes na área da saúde que necessitam de avaliação minuciosa
nas tomadas de decisões. Os problemas bioéticos que surgem na
área gerencial em enfermagem também requerem decisões
ponderadas,
pois essas podem afetar a vida de muitas pessoas na organização.
Objetivo: Este estudo objetivou analisar como os enfermeiros com
experiência no gerenciamento tomam decisões frente à conflitos
bioéticos. Método: Trata-se de um estudo de campo, exploratório,
de abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada através
da técnica de grupo focal, após aprovação do CEP da Escola de
Enfermagem da USP, sob o parecer consubstanciado nº489.987. No
encontro foi utilizado um caso fictício (caso-conflito), contendo
uma situação gerencial hipotética para o debate entre sete
enfermeiros, relativo às decisões gerenciais. No caso-conflito,
os dois valores éticos em conflito situaram-se entre os seguintes
“cursos de ação” extremos: prestar assistência de enfermagem
segura e atender ordem institucional de redução de quadro de
pessoal para viabilizar a sobrevivência financeira do hospital.
Os discursos foram analisados segundo a Técnica de Análise de
Conteúdo de Bardin(1) e sob o referencial metodológico-conceitual
da Teoria de Deliberação Moral de Diego Gracia(2). Assim, através
das etapas descritas no procedimento de deliberação moral, foi
realizada a análise dos caminhos propostos diante da situação
gerencial, identificado os cursos de ação, eleito os cursos de
ação intermédios e analisada as tendências das alternativas de
decisão, para a prudência ou não. Resultados: Na decisão

observou-se que em geral, os cursos de ação tendenciaram para o
curso médio, considerados prudentes, indicando conciliar os
valores em conflito do caso, isto é, manter a “ordem e o
cuidado”. Todavia, mesmo com tendência para o espaço prudencial,
a maioria das argumentações dos “cursos de ação”, se situou
privilegiando uma direção para a preservação do cuidado de
enfermagem. Conclusão: Os enfermeiros diante de fatos impositivos
das determinações organizacionais elegem a assistência de
enfermagem como prioridade, mas tentam uma conciliação das
partes. A prudência, como resultado do debate revela a
necessidade de investimentos em espaços grupais de discussão
bioética e na capacitação dos profissionais, expandido os
diálogos bioéticos. Vislumbra-se um “terreno fértil” a ser
explorado, que possibilite debates e deliberação sobre os
problemas bioéticos que afligem os enfermeiros-gerentes,
contribuindo para amenizar momentos de angustia e de sofrimento
moral presentes nos conflitos de valores desses profissionais.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:
Entende-se por Pedagogia Hospitalar uma nova área da pedagogia
que diz respeito à atuação do Pedagogo dentro do contexto
hospitalar/domiciliar. Tem como função o acompanhamento sendo
ainda “participe” na cura e incentivo da criança ou
adolescente hospitalizado no processo de ensino-aprendizagem,
contribuindo na prevenção do fracasso escolar, ou seja,
período em que a criança ou adolescente encontram-se ausentes
das suas atividades escolares. Considerando que o pedagogo
poderá atuar em diferentes áreas como Educação, Saúde,
Indústrias, e atividades afins, e que para que essa atuação
ocorra de forma objetiva e clara, acredita-se que seja
necessário o conhecimento das atribuições do mesmo em cada uma
destas áreas supracitadas. Nesta pesquisa será aprofundada a
área de saúde. Sendo assim, vale a discussão da problemática:
Será que o pedagogo muda sua postura de metodologia de ensino
por se tratar de um aluno-paciente? Assim, aborda-se a
importância da prática pedagógica embasada em uma ética do
cuidado, onde há uma reflexão sobre o aprendizado no ambiente
hospitalar como algo diferenciado, visto a fragilidade do
aluno-paciente e de seus direitos e de sua dignidade. A
abordagem metodológica é qualitativa, tendo sido feita
entrevista como coleta de dados em três diferentes hospitais
públicos do Distrito Federal com três pedagogas em Classe
Hospitalar. Os resultados demonstraram que a prática do
pedagogo em Classe Hospitalar se torna sim mais humanístico
por todo o seu contexto de atendimento com alunos/pacientes,
fazendo-os se sentirem acolhidos e não excluídos de uma
aprendizagem significativa. O olhar do pedagogo se diferencia,

atuando no intuito de humanizar sua prática associando
educação e saúde. A Classe Hospitalar não pode ser vista
apenas como uma sequência dos estudos em condição especial,
mas mostra que se deve levar em conta uma dimensão ética
quando se trata de crianças enfermas, pois o tempo de
internação pode ser grande, deixando o aluno-paciente mais
fragilizado. A orientação da prática pela Bioética, torna-se
fundamental, concluindo que a Classe Hospitalar deve ser
compreendida como um processo mediador entre escola, família e
aluno, na busca incessante de práticas que sejam mais
humanísticas, especializadas e prazerosas tornando assim o
direito do aluno-paciente de se reestabelecer e voltar a ser
inserido no âmbito escolar, sem que seja ou esteja excluído
das práticas desenvolvidas na sua escola.
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ÉTICA EM PESQUISA, ASPECTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM BIOÉTICA

Resumo:
Populações ou indivíduos vulneráveis são aqueles cuja
autonomia para decidir sobre suas participações, ou não, em
pesquisas, se encontra reduzida ou anulada, como por exemplo,
mulheres, mulheres grávidas, crianças e prisioneiros . A
partir deste conceito, é objetivo da pesquisa ora apresentada,
verificar nos documentos internacionais de direitos humanos e
de pesquisa biomédica, a regulamentação para a seleção de
indivíduos ou grupos de indivíduos vulneráveis. O método
utilizado foi a pesquisa bibliográfica e documental. Como
resultado da pesquisa, conclui-se que, apesar de a noção de
vulnerabilidade estar presente desde o Código de Nuremberg
(1947), regras específicas sobre pesquisa com vulneráveis em
documentos de abrangência global, surgiram, apenas, a partir
de 2000, com a publicação da Declaração de Helsinque VI e a
versão de 2002 das Diretrizes Éticas Internacionais, da
OMS/CIOMS. A Diretriz 13 desse último documento deixa claro
que grupos e indivíduos vulneráveis podem participar de
pesquisas, porém, as regras visando a proteção de seus
direitos e bem-estar são mais rígidas. No Brasil, a Resolução
466/2012 que regulamenta a pesquisa com seres humanos, segue a
mesma linha de conduta. Com referências aos grupos
específicos, pode-se constatar que, em relação às mulheres e
mulheres grávidas, a preocupação maior é com sua saúde
reprodutiva e com a do feto/embrião, tendo-se em conta que em
muitas culturas, a mulher não tem autonomia de vontade,
submetendo-se a autoridade de terceiro, geralmente, pai ou
marido, o que deve ser considerado pelos pesquisadores quando
da busca de participantes . Quanto às crianças, percebe-se a

preocupação com a sua compreensão do processo a que está sendo
submetida, inclusive com a necessidade de a criança assentir
com sua participação, ainda que o consentimento propriamente
dito, venha de seus responsáveis legais. No caso de a criança
não querer continuar a participar da pesquisa, em geral, as
regras éticas internacionais impõe que esse desejo seja
acolhido. Quanto aos prisioneiros, há regras internacionais
que visam a proteção tanto de prisioneiros de guerra quanto a
prisioneiros em geral, havendo, também em relação a eles, a
necessidade de esclarecimento e concordância na participação.
Em relação a este último grupo de vulneráveis há maior
divergência no acolhimento destas normas, sendo defendida,
inclusive, a possibilidade de participação em pesquisas e
doação de órgãos em troca de redução de pena, conforme a
cultura em que essa realidade ocorra.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA DA BIOÉTICA

Resumo:
Introdução: Atualmente há variadas formas de inventariar o percurso da Bioética
e sua bagagem acumulada. Acredita-se na necessidade de explorar as relações
entre trabalho, história, ética e subjetividade, destacando o tema da bioética em
seu impacto para o campo de conhecimento e prática em saúde. Os produtos que
este projeto pretende alcançar envolvem a criação de fontes de pesquisa, para
a informação acerca da história da bioética no Brasil, para o seu ensino e para o
público em geral. Para isso, lançamos, inicialmente, a questão norteadora: De que
forma a Bioética no contexto brasileiro figura na produção acadêmica científica
como objeto de estudo? Objetivo: Identificar em produções científicas publicadas
no Brasil, de janeiro de 1995 a julho de 2015, discussões acerca da construção da
Bioética brasileira como campo de conhecimento. Método: Pesquisa de abordagem
qualitativa tipo revisão integrativa da literatura. Neste primeiro momento, utilizouse as bases de dados acessados pelo Portal Capes, através dos descritores ‘bioética
e Brasil’, restritos ao assunto. Encontrou-se 28 registros. Após aplicados os critérios
de inclusão que compreenderam: artigos, teses e dissertações relacionados ao
tema de bioética brasileira em língua portuguesa, inglesa e espanhola, e os critérios
de exclusão que foram: resenhas de livros, estudos que não estavam relacionados
a temática e estudos repetidos, restaram 22 trabalhos científicos os quais foram
lidos na íntegra, sendo organizados em uma planilha do Excel. Como resultado
identificamos cinco categorias principais que abordam a temática da bioética: (1) A
incorporação da bioética no Brasil e sua aplicação legal; (2) O ensino da bioética nos
cursos de graduação e pós graduação; (3) A bioética e a proteção dos indivíduos e
seus direitos; (4) Novas tecnologias e a bioética; (5) Conflitos biéticos e a prática em
saúde. Considerações Finais: A produção científica revelou diferentes perspectivas
que fomentaram a construção da Bioética no cenário brasileiro, bem como,
evidenciou constituíram espaços e características próprias para a consolidação desta
área do conhecimento.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:
Introdução: O mundo do trabalho em saúde reforça a necessidade
de mudanças na formação em enfermagem para o desenvolvimento
de competências voltadas para as relações humanas, englobando
as dimensões ético-morais, os valores e os sentimentos. O
processo de desenvolvimento das competências ético-morais na
formação em enfermagem possui três pilares: os valores, o
ensino e a prática. A competência ética está em constante
construção e é fundamental no enfrentamento das dificuldades e
do estresse moral1. Objetivo: Discutir o desenvolvimento de
competências ético-morais na formação em enfermagem durante o
estágio curricular. Método: Abordagem qualitativa, delineada
como um estudo de casos múltiplos. Os campos de estudo foram
duas instituições públicas de ensino superior, tendo como
sujeitos 58 estudantes de graduação em enfermagem. Os dados
foram coletados por meio de análise documental e grupos focais
e realizada Análise Temática de Conteúdo2, com os recursos do
software Atlas Ti 7.0, mediante pré-análise e categorização
preliminar, recomposição de dados em categorias
significativas, análise aprofundada com interpretação das
categorias à luz do referencial teórico. A pesquisa foi
analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE,
Nº 30691814.50000.5149. Resultados/Discussão: O estágio
curricular se destaca no desenvolvimento das competências
ético-morais, haja vista que na realidade das práticas de
saúde o estudante se depara com diversas questões éticas. No

estágio, o estudante observa o distanciamento entre as
dimensões ética e técnica, principalmente em relação ao
processo de trabalho de equipe e recursos materiais e humanos
em quantidades insatisfatórias3. O estudante, face às questões
éticas, pode desenvolver a sensibilidade moral, a incerteza
moral, o estranhamento, a inquietação e o sofrimento moral. A
percepção e o enfrentamento dos problemas éticos pelos
estudantes, está atrelada aos seus mecanismos de socialização
primária e socialização profissional. Esses mecanismos
incorporam a sensibilidade moral do estudante e o professor
tem um papel de destaque no desenvolvimento das competências
ético-morais. Conclusões/Considerações: A formação em
enfermagem deve contribuir para a constituição de um sujeito
autônomo, ético e capaz de ter iniciativa e tomar decisões em
contextos permeados por problemas éticos. As instituições de
ensino e os professores devem valorizar e mobilizar esforços
para o desenvolvimento das competências ético-morais e atentar
para as manifestações de sofrimento moral dos estudantes.
DESCRITORES: Estudantes de enfermagem; Ética; Educação em
Enfermagem.
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Resumo:
Apresentação: A utilização das técnicas de reprodução humana
assistida de forma indiscriminada tem gerado uma série de
conflitos, principalmente acerca da manipulação do embrião
criopreservado, que se encontra em uma condição de maior
vulnerabilidade por não ser ainda um nascituro, porque depende
de outrem e de circunstâncias alheias à sua vontade para o seu
desenvolvimento. Atualmente, não há regulamentação legal que
proteja o embrião criopreservado, apenas a Resolução n.
2013/2013 do Conselho Federal de Medicina que contém somente
sanções de ordem administrativa. Discute-se quais deveriam ser
os limites para a manipulação deste. Hoje, as diversas
técnicas que são utilizadas em benefício de casais inférteis,
para afastar doenças congênitas e de outros que simplesmente
optam por estas, podendo atentar contra a dignidade daqueles.
Assim, qualquer debate que busque uma resposta do que seja
politicamente correto quando da utilização dos embriões,
deverá ser permeado por questões éticas e pelo princípio da
dignidade da pessoa humana, como critério interpretativo.
Objetivos: Analisar quais deveriam ser os limites para a
manipulação do embrião humano, que é um ser vulnerável, bem
como apresentar sugestões para os conflitos, já que não há
regulamentação em nosso país, apenas a Resolução n. 2013/2013
do Conselho Federal de Medicina, que contém somente sanções de
ordem administrativa para profissionais da área da saúde.
Metodologia: Será utilizado o método teórico que consiste na
consulta de obras, artigos e documentos eletrônicos que tratam
do tema.

Resultados: Analisa-se condição de vulnerabilidade do embrião,
uma vez que possui natureza de ser humano, mas que não tem
capacidade de defesa. Logo, a busca pelo politicamente correto
na regulamentação dessas técnicas levantam questionamentos
acerca das doutrinas utilitaristas e libertárias, podendo
trazer uma certa relativização no emprego das mesmas.
Conclusões: Hodiernamente as discussões acerca da utilização
das técnicas de reprodução humana assistida abrangem a questão
dos limites, a responsabilidade dos pesquisadores e das
pessoas que se utilizem delas, bem como a manipulação do
embrião. O emprego indiscriminado dessas técnicas podem gerar
inúmeros conflitos jurídicos em decorrência da ausência de sua
regulamentação legal, desrespeitando muitas vezes a dignidade
humana deste. Nesse contexto, a medida que melhor atenderia ao
princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto não há lei
que regulamente esses conflitos, seria buscar a essência da
justiça por meio da racionalidade, visando a dimensão
essencial da ideia de justiça que nesse caso seria a própria
dignidade humana.
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Resumo:

A profissão médica tem sua área de ação ligada às
vulnerabilidades humanas. Assim sendo, é necessário que os
médicos estejam atentos à manifestação da vontade autônoma de
seus pacientes, seres dotados de enorme complexidade
biopsicossocial e espiritual, o que impõe uma esmerada
formação humanista desses profissionais. Para tanto, o ensino
de ética e bioética nas faculdades de medicina constitui área
de conhecimento preconizada pela UNESCO e pelo Ministério da
Educação. Assim, o presente estudo buscou analisar a carga
horária e as metodologias utilizadas destas disciplinas nas
faculdades de medicina brasileiras e compará-las com a carga
horária total dos cursos, analisar os resultados encontrados
quanto às diferentes regiões do país e entre as instituições
públicas e privadas. Outrossim, caracterizar a alocação destas
disciplinas no projeto pedagógico dos respectivos cursos, a
fim de detectar a transversalidade das mesmas, verificar o
período de oferta, comparar os resultados encontrados nas
diferentes regiões do Brasil e estimar os resultados
encontrados entre as escolas de medicina, considerando as
diferenças entre as escolas públicas e privadas. O presente
estudo utilizou metodologia transversal descritiva e
observacional, desenvolvido com dados secundários sobre a
estrutura curricular das Escolas de Medicina do país. Como
resultado não foi observada diferença entre a carga horária
total das escolas públicas e privadas, entretanto verificou-se
que as escolas privadas apresentam maior carga horária
destinada ao ensino das disciplinas mencionadas. Com relação
às distintas regiões, não se verificou diferença entre a carga

horária destinada ao ensino das disciplinas. Em relação à
metodologia empregada no ensino desses conteúdos, pode-se
observar que a maioria das universidades os oferece em somente
um semestre. Todavia, em uma análise global, identificou-se
que nas universidades privadas é mais frequente o ensino
destes temas em mais de um semestre. Concluiu-se que a
comparação entre as cargas horárias das disciplinas de ética e
bioética nas faculdades de medicina brasileiras evidenciam que
as instituições privadas possuem mais conteúdos programáticos
do que as públicas. Percebe-se que existe um padrão no que diz
respeito as metodologias de ensino utilizadas tanto nas
universidades públicas, quanto nas privadas, sendo conteúdos
ministrados apenas na fase pré-clínica e em apenas um
semestre. Entretanto, a deficiência no ensino de humanidades
médicas está presente em todas as faculdades brasileiras,
sendo esta uma realidade que necessita ser modificada.
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Tema:
BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Introdução: A Lei 30/1979 e a 1934/1997 regulam o transplante
de órgãos na Espanha e no Brasil. A Espanha é o país com maior
número de doadores de órgãos, com uma taxa de 35,1 pmp (ONT,
2013), enquanto que no Brasil as taxas de doação estão por
volta de 14,2 pmp (SNT, 2014). Com o número de Tx a partir de
doador falecido em estagnação, a Espanha vem incentivando a
doação intervivos. O Brasil, oficialmente, não estimula este
tipo de doação, mas cerca de 25% dos transplantes de rim
realizados no Brasil são a partir de doador vivo. A doação
intervivos levanta questões éticas e dilemas morais.
Objetivos: Comparar os critérios ético-legais que protegem os
doadores vivos de rim no Brasil e Espanha.
Método: Estudo comparativo dos critérios ético-legais de
proteção do doador vivo para transplante no Brasil e Espanha.
Organização do Sistema de Transplante de Órgãos: As leis de
transplante de órgãos adotam os princípios da solidariedade e
do altruísmo. Na Espanha, todos os cidadãos são doadores de
órgãos, doadores presumidos, enquanto no Brasil o sistema de
doação é voluntário. Os pacientes são inscritos numa lista de
espera para o Tx, que é organizada segundo critérios
específicos. No Brasil, há 24.297 inscritos no cadastro de
receptores de rim e, na Espanha, há 4.328 inscritos.
Questões Éticas envolvidas na doação intervivos de órgãos: As
legislações do Brasil e da Espanha permitem que qualquer pessoa
doe um dos seus rins para qualquer um, não proibindo a doação
intervivos de pessoas não-aparentadas. A lei espanhola possui
um dispositivo de proteção mais eficiente que a lei brasileira:
não importa qual seja a relação existente entre o doador e o
receptor, na Espanha está previsto que o ato de doar seja

avaliado pela Comissão de Ética Assistencial do Hospital onde
será realizado o Tx e que seja obtida uma autorização judicial.
No Brasil, a autorização judicial é exigida apenas para a
doação entre pessoas não-aparentadas. Para os doadores
aparentados até quarto grau, não é feita nenhuma exigência. O
Observatório de Bioética e Direito, da Universidade de
Barcelona, publicou recentemente um documento questionando a
Política atual da ONT da Espanha que estimula os transplantes
de órgãos de doador vivo, levantando vários aspectos éticos
envolvidos na doação, que está baseada no princípio de
autonomia. Para os autores, a extração do órgão de um doador
vivo infringe dois princípios fundamentais na ética clínica: os
princípios da beneficência e da não-maleficência. A doação
avaliada por um Comitê de Ética minimiza o risco de coação
psicológica sobre o doador. Entretanto no Brasil, estes comitês
não são obrigatórios existindo em poucos hospitais.
Conclusões: As legislações de Tx nos dois países são bastante
semelhantes, entretanto é necessário revisar as atuais
políticas de doação de órgãos intervivos, visando a proteção
dos doadores vivos. No Brasil, a avaliação ética de todo tipo
de doação intervivos, inclusive dos aparentados, deveria ser
estimulada.
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ÉTICA EM PESQUISA, ASPECTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM BIOÉTICA

Resumo:

Objetivos: El registro de todos los ensayos clínicos de intervención es
una responsabilidad científica, ética y moral. Estos registros
se fundamentan en la transparencia, el libre acceso, la
validez y valor de base de datos científicos para informar la
toma de decisiones. Desde el 2005, el Comité Internacional de
Editores de Revistas Médicas (ICMJE) requiere del registro de
los ensayos clínicos como prerrequisito para publicación
científica. No obstante los beneficios prometidos de estos
registros, poco se conoce sobre la utilización e impacto de
estos registros en países de escasa tradición investigativa
como la República Dominicana. El objetivo es estudiar el caso
de la República Dominicana su registro de ensayos clínicos y
la correspondencia con la base de datos internacionales.
Métodos: En los registros de ICTRP y de clinicaltrials.gov se realizó
una búsqueda del número total de los estudios que tuvieron a
la República Dominicana como país de implementación. La
búsqueda fue realizada el 4 de agosto del 2015, identificando
en el ICTRP un total de 184 estudios y, 124 estudios
registrados en clinicaltrials.gov, desde sus inicios. De los
184 estudios registrados en ICTRP, se seleccionó una muestra
representativa de forma aleatoria de 126 (68%) para verificar
su correspondiente registro en la base de datos del Consejo
Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) en la República
Dominicana. Se evaluó el cumplimiento de los estándares de
calidad estipulados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el registro de ensayos clínicos del CONABIOS.

Resultados: En el mes de agosto del 2015, se identificaron 164 ensayos
clínicos internacionales registrados en la base de datos del
CONABIOS. De 126 ensayos clínicos seleccionados aleatoriamente
del ICTRP, solo 61 (48%) fueron identificados en el registro
del CONABIOS. Dicho registro tiene limitaciones en el
cumplimiento de estándares de calidad para el registro
internacional de ensayos clínicos, principalmente en términos
del contenido de ldatos y para la identificación inequívoca
del ensayo. Se constata la falta de transparencia con
omisiones del Conjunto de datos del registro de ensayos. Esto
incluye la ausencia de información sobre los propósitos del
estudio, población meta, entre otros temas.
Conclusiones: Estas brechas entre los registros nacionales e
internacionales
apuntan hacia deficiencias en el sistema de calidad del
registro local y a la posibilidad de la implementación de
investigaciones que no cumplan con pautas éticas de registro
internacional. El beneficio prometido de los registros
internacionales tampoco alcanza sus metas en el plano local,
pues ve afectado por su disponibilidad en el idioma inglés con
el cual se generan sus reportes. Esto dificulta su uso y
aprovechamiento, a pesar de su libre acceso, de los comités de
ética y los participantes en investigaciones. La gobernanza,
administración y existencia de recursos técnicos localmente
pueden servir para mejorar el sistema de registro.
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CEUA PUCPR: REDUÇÃO NO USO DE ANIMAIS EM ENSINO
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Tema:
BIOÉTICA E DIREITO ANIMAL

Resumo:

O uso de animais para fins didáticos é culturalmente e cientificamente
consolidado1. Para tal, animais sadios tais como roedores, coelhos,
anfíbios, suínos e cães são utilizados disciplinas de Fisiologia,
Farmacologia, Biofísica, Bioquímica, Patologia, Zoologia e Técnica
Operatória, a fim de ilustrar explicações teóricas de processos
biológicos conhecidos, desenvolver habilidades manuais e interesse
para área científica. A partir da implementação das práticas
humanitárias na experimentação animal pelo princípio dos 3R’s2,
divulgação das ideias de Singer e Regan e consolidação de legislações,
países europeus e norte-americanos gradativamente abandonaram
o uso de animais vivos sem prejuízo para o aprendizado1. No Brasil
a Lei 11.7643 normatiza o uso de animais com a intermediação das
Comissões de Ética no Uso de Animais (CEUA). A análise dos dados
da CEUA-PUCPR, atuante há mais de 12 anos, elucida a relevância
da comissão na diminuição do uso de animais em aulas. Dos 442
protocolos, 69,2% são relativos ao curso de Medicina Veterinária e
10,2% de Medicina, cujo pico de submissão foi em 2007 (N=125),
antes mesmo da determinação legal e, diminuíram, consecutivamente,
sendo protocolados apenas 20 em 2014. Dos 12 cursos que
inicialmente solicitavam animais, nos dois últimos anos tem se limitado
aos cursos de Medicina, Medicina Veterinária e Biologia, tratando
de procedimentos pouco invasivos de manejo e clínicos ou estudos
morfológicos em cadáveres preservados. Os protocolos foram relativos
a 5.737 animais, sendo (56%) referentes à manejo e clínica, 41% a
animais de laboratório e 2,1% a observações de campo, invertebrados
ou peças. Animais de produção e clínica corresponderam às maiores
médias de utilização (340,2) do que procedimentos experimentais
(235,5). Os demais cursos que utilizavam principalmente ratos
(41%) têm buscado alternativas, destaca-se as aulas de análise

experimental do comportamento que atualmente usa software, e as
aulas de fisiologia humana em que os estudantes se auto avaliam.
No I Workshop das CEUAS ocorrido em 2013 foi evidenciada a
existência de problemas comuns com outras instituições brasileiras em
destaque para as aulas de técnica cirúrgica, cujos docentes defendem
a legitimidade e necessidade. A resistência inicial de docentes e
discentes, tem diminuído drasticamente, levando às mudanças de
paradigmas e de condutas. No Paraná uma lei estadual4 dispõe sobre
a ampla divulgação da cláusula de objeção de consciência em colégios
e universidades, cabendo a estes facultar a frequência às práticas nas
quais estejam previstas atividades de experimentação animal, sem
prejuízo da avaliação acadêmica. As CEUAs além do papel legal de
avaliar a aplicação dos 3R’s e as condições de bem-estar dos animais
utilizados nas intervenções, também tem um papel educativo, que
promove a reflexão do valor intrínseco do ser vivo e da justificativa
moral em causar dor, sofrimento e privar a vida visando finalidades
para as quais já existem alternativas
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Tema:
BIOÉTICA E DIREITO ANIMAL

Resumo:

Gado, búfalo, cavalo, mula, camelo, llama, iaque, burro, elefante e cão
são exemplos de animais utilizados tradicionalmente e historicamente
para prestação de serviços na tração, agricultura, transporte de carga
e geração de energia1. O desenvolvimento econômico e tecnológico
se deu graças a esses animais, dos quais se destacam os cavalos2.
Mesmo diante do desenvolvimento tecnológico inerente aos grandes
centros urbanos é comum os cavalos serem utilizados para tração
de carroças utilizadas para recolhimento de recicláveis. Esta é uma
alternativa de renda economicamente viável para um segmento social
altamente vulnerável. Os maus-tratos, muitas vezes dispensados
aos animais não intencionalmente, são geralmente negligenciados,
estando atrelados aos diversos outros problemas das sociedades
modernas tais como: exclusão social, leis de trânsito, trabalho infantil,
pobreza, ignorância e destinação incorreta dos entulhos. Desta forma,
o presente estudo questionou se a presença desses animais na cidade
tem sido percebida e considerada como problema pela população,
uma vez que o município, assim como outras localidades brasileiras, já
dispõe de iniciativas legais3 de coibição do uso de animais de tração
em centros urbanos. Assim teve-se como objetivo avaliar a opinião da
população curitibana a respeito dos cavalos utilizados para tração. Foi
elaborado um questionário online composto por questões abertas e
fechadas e distribuídos pelo sistema qualtrics e aprovado pelo CEPPUCPR (nº897.067). Responderam ao questionário 142 pessoas, sendo
que a maioria (92,4%) disseram já ter presenciado cavalos em centros
urbanos, porém refere-se apenas à presença do animal (54,5%) e
puxando carroça (27%), mas não indica se preocupar com a aparência
e saúde (49%). Dos entrevistados, 41% relaciona a questão com
problemática social, 62% à ambiental e apenas 15% com problemas
urbanos, como trânsito. A maioria dos entrevistados se posicionaram

contra (66,9%) e não consideravam correto o uso (68%), sendo 36%
favorável à proibição e 34% favorável à proibição desde com método
alternativo. Deve-se ressaltar que os próprios equídeos selecionados
há milênios para desempenho de atividades de força não têm resistido
à carga de trabalho exigida pelas demandas urbanas, necessitando de
conhecimento do padrão de locomoção específico da tração urbana,
a fim de estabelecer os limites de exigências fiscais, assim como a
modernização do sistema por meio de tecnologia e manejo, legislação,
educação, capacitação e assistência veterinária. Desta forma, o
presente estudo reforça a importância da Bioética Ambiental como
ferramenta para intermediar questões complexas, plurais e globais,
cujos valores e parâmetros morais tradicionais não são eficientes. A
bioética promove o debate entre os agentes morais buscando um
consenso na mitigação de problemas urgentes e, através, da educação,
a consolidação de novos paradigmas na interação entre os humanos e
os animais não humanos.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

Introdução: As demandas do Sistema Único de Saúde, como a
implementação do controle social e a reorganização das
práticas de saúde, orientadas pela integralidade da atenção e
princípios éticos1, têm exigido mudanças na formação e na
gestão do trabalho em saúde. Isto exige que a socialização
profissional na enfermagem deva estar ligada à dimensão ética,
a qual ocorre mediante o desenvolvimento moral do estudante e
se processa por meio do desenvolvimento da capacidade de
raciocínio autônomo, direcionado a buscar relações sociais
mais justas e humanizadas2. Objetivo: Discutir o processo de
socialização profissional na enfermagem e o desenvolvimento de
competências éticas e políticas em estudantes. Método: Estudo,
descritivo, qualitativo, realizado por meio de estudo de casos
múltiplos, com 58 estudantes de graduação em enfermagem de
duas instituições públicas de ensino superior. Os dados foram
coletados por meio de grupos focais e análise documental e
analisados por Análise Temática de Conteúdo3, com os recursos
do software Atlas Ti 7.0. A pesquisa foi e aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE, Nº 30691814.50000.5149.
Resultados/discussão: Identificou-se duas categorias na
análise deste estudo, são elas: “As diferentes competências na
formação em enfermagem” e “O estágio curricular na formação
ética e política”. Percebeu-se que os Projetos Pedagógicos
privilegiam as competências técnicas, em detrimento das demais
competências previstas na formação do enfermeiro. Observou-se
também, que o estágio curricular é importante para o processo

de socialização profissional do estudante de enfermagem,
oportunizando o desenvolvimento de competências éticas e
políticas quando incorporadas no ensino as dimensões éticomorais, valores e sentimentos. Conclusões/Considerações:
Gestores universitários e docentes devem ressignificar o
desenvolvimento das competências durante a socialização
profissional, enfatizando os conceitos e vivências que
promovam a cidadania, a ética, a moral e os valores no
processo de formação.
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ÉTICA EM PESQUISA, ASPECTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM BIOÉTICA

Resumo:

A disponibilidade de abrigo e de alimentos favorece a proliferação
de diversas espécies de animais indesejáveis, muitos dos quais
atuam como vetores de importantes doenças humanas¹. A questão
é que esses animais compartilham características que os capacitam a
obterem sucesso em ambientes alterados², assim, essas populações
devem ser controladas. Contudo questiona-se se há uma questão
ética no controle de pragas urbanas, uma vez que estudos recentes
atestam a capacidade desses animais serem sencientes. Para tal, está
sendo realizada uma análise documental, através da categorização do
conteudo disponível em: sites, textos científicos, opinião da sociedade
em notícias, redes sociais e materiais de informação. O presente
projeto foi aprovado pelo CEP-PUCPR (nº 9022-123). Até o momento
foram categorizadas 21 sites de empresas controladoras de pragas,
sendo 95,3% privadas e 4,7% órgãos públicos, onde animais como
o rato (16,1%), mosca doméstica (11,7%) e aranhas (10,0%) foram os
mais frequentes. O tipo de controle muitas vezes não é especificado
(14,8%), porém o químico é dominante (20%). Muitas vezes as
empresas não disponibilizam métodos de prevenção (27,8%), ou
sugerem que se faça um Programa Integrado de Controle de Pragas
(17,4%) com higienização e limpeza (15,4%). Dentre os problemas
causados pelos animais, a transmissão de doenças (29,6%) é o mais
preocupante, seguido de desconforto (9,0%). Quando se refere à
dor do animal, 92,5% não demonstram métodos para amenizar e
6,8% dispõem de um código de ética exclusivo. Os textos científicos
ainda visando subsidiar conservação enquanto as notícias abordam
animais como formigas (20%), ratos (15,4%) e baratas (12,3%), sendo
79,7% dos leitores desfavoráveis posicionando-se de forma irônica
(18,8%) e crítica (15,9%). Nas redes sociais os conteúdos disponíveis

foram relativos à praga urbana (55%) e ratos (10%) e enquanto os
materias de informação alertam sobre animais como morcegos e
escorpiões (32,2%). A população demonstra perceber a questão
das pragas urbanas como responsabilidade de cada cidadão e do
governo, desejando programas de controle e educação seguida de
aspectos culturais que visam o controle pela eliminação por venenos e
armadilhas, conforme os animais apareçam. As empresas entrevistadas
alegaram preocupação com o sofrimento animal, fazendo seu controle
através de armadilhas menos prejudiciais, dando suporte também
para a prevenção. O presente estudo está possibilitando traçar um
panorama do controle de pragas urbanas sugerindo haver alguma
mudança na percepção ética do animal, mesmo em uma sociedade
que cultura valores antropocêntricos e utilitaristas e diante de animais
que colocam a saúde dos seres humanos em risco.
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Resumo:

Introdução: O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) é um dos elementos relevantes da relação médicopaciente (RMP). Valoriza uma decisão voluntária, realizada por
uma pessoa autônoma, tomada depois de um processo informativo,
que tem por objetivo a aceitação/negação de um tratamento
específico1,2. Inclui um conhecimento razoável sobre a
natureza dos mesmos, seus riscos, benefícios e consequências.
Faz parte das adequadas práticas éticas e dialógicas da RMP.
Objetivo: Avaliar a aplicação/obtenção do TCLE para a
realização de procedimentos cirúrgicos e/ou clínicos propostos
e o grau de participação das pacientes no processo.
Método: Estudo transversal, prospectivo (aprovado pelo CEPUFSM - CAAE 18476013.0.0000.5346), que usou um questionário
fechado para coleta de dados entre pacientes internadas na
unidade tocoginecológica (n=399). Estas foram divididas em
três grupos segundo o motivoda internação: GOO (internação
para parto ou cesárea); GOC (internação por patologia da
gestação); Após a validação dos dados os mesmo foram
transportados para o programa SPSS 15.0 (StatisticalPackage
for the Social Sciences for Windows) para análise estatística
da internação: para parto (GOO); patologias da gestação (GOC);
ginecologia/mastologia (GM).
Resultados:Ao responderem a pergunta sobre o consentimento e
ciência dos processos que seriam submetidas obteve-se os
seguintes percentuais para cada grupo: respectivamente GOO,
GOC e GM referiram que desconheciam/não tinham sido informadas
em 67,8%; 51,9%;36,2%. Ao responderem sobre se receberam e
lhes foi adequadamente aplicado o TCLE, na mesma ordem dos

grupos acima, obteve-se os percentuais para “não foi
aplicado”: 95%; 91,9%; 54,2%.
Conclusão: Constatou-se que nesse serviço de tocoginecologia a
obtenção do TCLE é uma prática ainda não valorizada,
desconhecida e que não se incorporou à rotina dos médicos e do
serviço, principalmente, na área de obstetrícia. Mostrou-se um
pouco melhor no setor de Ginecologia. Educação, formação e
atuação real na valorização das boas práticas éticas,
associadas às clínicas, faz-se urgente e necessária na
qualificação do serviço3,4.
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Resumo:

Introdução: Uma relação médico-paciente (RMP) bem
estabelecida, estruturada e ética é baseada na confiança e na
verdade que são os pilares básicos estruturantes da relação e
do que dela advir1. O fornecimento de informações oportunas,
adequadas e ao nível da compreensão das pacientes é fator que
considera que ser informado é um passo fundamental para a
tomada de decisões e o respeito às pessoas2.
Objetivo: Descrever, sob o ponto de vista das mulheres que
estiveram em tratamento ginecológico ou obstétrico em um
serviço hospitalar na região central do Rio Grande do Sul, a
qualidade e adequação das informações a elas prestadas pelos
médicos/as do setor.
Método: Estudo transversal, prospectivo (aprovado pelo CEP UFSM CAAE 18476013.0.0000.5346), que usou um questionário
fechado para coleta de dados entre pacientes internadas na
unidade tocoginecológica (n=399). Estas foram divididas em
três grupos segundo o motivo da internação: GOO (internação
para parto ou cesárea); GOC (internação por doenças da
gestação); GM (internações ginecológicas e oncológicas). Após
a validação dos dados os mesmo foram transportados para o
programa SPSS 15.0 (StatisticalPackage for the Social Sciences
for Windows) para análise estatística.
Resultados: A maioria das pacientes, dos três grupos,
responderam que preferiam sim, saber tudo sobre seu
diagnóstico em 80,6% (n=179), 76,8% (n=73) e 83% (n=44) das
pacientes do GOO, GOC e GGM, respectivamente. Do mesmo modo e
na mesma sequência anterior dos grupos foi referido que sabiam
do motivo de sua internação em 99,2%; 96%; 86,8% dos casos.
Além do exposto, disseram que os/as médicos/as, quando

prestaram as informações necessárias de seus processos de
doença, foram claros, explicativos e atenciosos: para o grupo
GOO em 91,6%, para o GOC em 85,3% e para o grupo GM em 77,5%
dos casos.
Conclusão: Os dados encontrados corroboram os da literatura ao
certificar que a maioria das mulheres questionadas desejam
saber sobre suas doenças/ processos naturais de um modo veraz
e cuidadoso3,4. Verificou-se, igualmente, que as mulheres que
estão internadas por doenças obstétricas às vezes não sabem o
motivo de estarem no hospital. Do mesmo modo, em percentual um
pouco mais alto, as pacientes da Ginecologia. Apesar de
considerar-se que a informação é um processo necessário e
obrigatório às tomadas de decisões pelas pacientes e um dever
dos médicos, ainda nos dias atuais, muitas vezes, essa
importante parte da RMP não se cumpre.
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Resumo:

Introdução: A aquisição e utilização de próteses para membros
é uma realidade para algumas pessoas que foram submetidas a
amputações. É direito da pessoa com amputação, obter pelo
Sistema Único de Saúde os equipamentos que possibilitem sua
locomoção. Neste sentido, a pessoa com amputação enfrenta
novos desafios relacionados a sua nova condição(1). Objetivouse refletir o processo de aquisição e utilização da prótese.
Método: Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória,
aprovada pelo CEPSH/UFSC sob o parecer n° 95.521. Foram 18
pessoas entrevistadas, para a organização dos dados utilizouse o software ATLAS-Ti e a sua análise deu-se conforme análise
temática. Resultados e Discussão: Verificou-se que um pouco
mais da metade dos participantes possuíam próteses para o
membro amputado, porém menos da metade as utilizavam. A
prótese pode significar uma oportunidade de inserção na
sociedade perante a sua nova condição. Seu uso envolve a
aceitação de utilizar um artefato estranho ao seu (2).
Evidenciou-se a necessidade do atendimento especializado para
a pessoa com amputação, onde o entendimento por parte dos
profissionais da saúde acerca do fluxo dos serviços de rede de
atenção é essencial. Logo, o Estado é importante neste
contexto, garantindo as publicações de políticas públicas
tornam-se efetivas(3). Em relação à compra da prótese, as
pessoas com amputação demonstraram desânimo ao relatar sobre
os altos preços das próteses, o que demonstra um
distanciamento entre a tecnologia disponível e as pessoas que

se beneficiariam dela. Mesmo sendo direito do brasileiro com
deficiência, obter gratuitamente pelo SUS os equipamentos
sensoriais e de locomoção(4). Foi evidenciado tempos diversos
de espera para a obtenção das próteses o que mostra uma falha
no processo de fornecimento do SUS, a qual envolve a demora da
aquisição e má adaptação. Conciderações: O processo de
aquisição e utilização de prótese pela pessoa com amputação
está permeado por vários fatores que interferem desde a
indicação da prótese, o preparo do coto e a sua adaptação.
Ressalta-se que somente a aquisição da prótese não corresponde
ao processo de protetização, pois o processo inicia-se
anteriormente à cirurgia e requer um acompanhamento com uma
equipe multiprofissional habilitada. Neste contexto, vê-se a
importância do Estado em garantir os direitos deste que
necessitam, buscando diminuir as desigualdades existentes em
todo a processo que envolve a reabilitação da pessoa com
deficiência.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: A maneira pela qual é realizado o cuidado
influencia diretamente no resultado da recuperação, o
planejamento da assistência à pessoa com amputação é essencial
e está diretamente envolvido a assistência domiciliar. O
adaptar-se e adequar-se à “vida nova” requer da pessoa com
amputação determinação para superar as dificuldades que surgem
no decorrer desta caminhada. Neste contexto, a família, a
sociedade, os profissionais que prestam cuidado à essa
população são alicerces importantes para que recuperação seja
alcançada de maneira a buscar a satisfação na perspectiva da
pessoa com amputação1. Logo, objetivou-se conhecer como se dá
o cuidado prestado pela Equipe de Atenção Básica na Grande
Florianópolis às pessoas com amputação de membros superiores e
inferiores na visão da pessoa com amputação. MÉTODO: A
pesquisa teve a abordagem qualitativa, sendo um estudo
descritivo, exploratório. Foram entrevistadas 18 pessoas a
partir da saturação dos dados coletados. A análise de conteúdo
fundamentou a análise das entrevistas realizadas e o software
AtlasTi foi utilizado para organização dos dados coletados. O
estudo possui aporvação pelo CEPSH/UFSC o parecer n° 95.521.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para a pessoa com amputação, na visita
domiciliar, o profissional tem a oportunidade de conhecer não
só o lugar onde a pessoa com amputação vive, mas também
conhecer a sua realidade, seu contexto social e familiar. A
família é extremamente importante no cuidado daquela pessoa
que necessita, logo a orientação sobre o cuidados que

acontecem no domicílio vê-se a possibilidade de um cuidado
ainda mais humanizado, visando estimular as potencialidades do
cuidador na realização do cuidado, proporcionando uma
recuperção mais eficaz. Constatou-se que em algumas ocasiões,
a VD torna-se inviável por diversas questões e que acabam
dificultando a sua realização como: falta de profissionais,
falta de meio de locomoção dos profissionais até o domicílio,
falta de horários na agenda para atividades fora da unidade de
saúde, entre outras. O foco do cuidado, deve estar em ajudar e
em capacitar a família, de forma que ela possa atender às
necessidades de seus membros, especialmente em relação ao
processo saúde-doença, mobilizando recursos, promovendo apoio
mútuo e crescimento2. A convivência no espaço domiciliar torna
possível a criação de laços de afinidade entre os
profissionais e os usuários, constituindo vínculos.
Considerações: A VD é um recurso de extrema importância para a
assistência à pessoa com amputação e sua família, para que se
alcance um bom resultado objetivando a uma reabilitação
adequada e que inclui a possibilidade de utilização de
prótese. É premente que estes profissionais compreendam a
promoção da saúde enquanto uma política de saúde, com
capacidade de transformar o processo de trabalho das equipes e
da assistência. Consideramos que a assistência de qualidade
deve considerar a necessidade daquele de necessita,
respeitando a sua singularidade.
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Resumo:

Esta pesquisa interdisciplinar na área Bioética e Educação
avalia a eficácia do PROUNI (Programa Universidade para Todos)
enquanto mecanismo de diminuição da vulnerabilidade social,
nos cursos de Saúde, em uma Instituição de Ensino Superior.
Este Programa, implantado em 2005, faz parte das políticas de
Ensino Superior desde 2005, completou 10 anos de implantação
com a proposta de inclusão educacional e também inclusão
social. É uma política educacional que concede bolsas de
estudo aos estudantes de baixa renda (com renda per capita
inferior a R$ 1,00 ou US$ 0,32 / dia), que estão em situação
de vulnerabilidade social, para o acesso ao Ensino Superior,
em instituições da rede privada de ensino. Através da análise
da situação socioeconômica dos egressos do PROUNI, pretende-se
avaliar a eficácia do PROUNI na diminuição do risco de
vulnerabilidade social e inclusão social. Esta pesquisa
contempla três etapas. A primeira é a revisão teórica
conceitual sobre políticas de educação, justiça e equidade,
com os referenciais de: Di Giovanni (2009), Bobbio (2002),
Souza (2006) Boneti (2003) e Saviani (2009) que discutem o
papel do Estado na construção destas políticas; Schramm
(2008), Hossne (2009, 2011) e Garrafa (2004) analisam a
Bioética como forma de proteção visando priorizar os
“vulnerados” que não dispõem de meios para atingir a igualdade
social, respeitando o princípio de justiça. A segunda etapa
compreende a pesquisa de campo, que é uma pesquisa
quantitativa junto aos egressos do período compreendido entre
2005 a 2013 do Programa Universidade para Todos de uma
Instituição de Ensino Superior particular de Curitiba, dos
cursos da área da Saúde, a presente pesquisa foi aprovada pelo

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná, através do Parecer Número: 459.479 de
13/11/2013. O instrumento de pesquisa é um questionário,
respondido por 352 (trezentos e cinquenta e dois) egressos, de
forma eletrônica, via sistema Qualtrics, sendo. Na terceira
etapa os resultados receberam o tratamento estatístico e foram
analisados a luz dos fundamentos da Educação e Bioética, e a
partir dos mesmos foi realizada a avaliação desta política
educacional de acesso ao Ensino Superior. Os resultados da
pesquisa indicam que houve um aumento da renda dos egressos do
PROUNI após a conclusão do curso de graduação, o que pressupõe
uma ascensão social e evolução profissional.
Palavras-chave: Bioética, Educação, Políticas Públicas, Ensino
Superior.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

As questões éticas ocorridas na Atenção Primária (AP) em saúde
são frequentes, sutis e fazem parte do cotidiano da
assistência. Revisão sistematizada sobre Bioética e AP, de
2003 a 2012, revelou dentre a escassa literatura, um
instrumento de percepção de conflitos éticos nominado
Inventário de Problemas Éticos na Atenção Primária em SaúdeIPE-APS, de autoria de Zoboli & Silva1. Com o objetivo de
reunir evidências psicométricas do instrumento, explorar a
estrutura fatorial e confirmar a congruência fatorial da
medida., delineou-se dois estudos empíricos tipo ex post
facto, com amostra de conveniência. O presente estudo foi
realizado de agosto de 2010 a março de 2011 e obedeceu às
recomendações relacionadas à pesquisa com seres humanos tendo
sido aprovada no CEP-HC/UFG (Parecer nº 72/2010) e os
respondentes assinaram o TCLE. No Estudo 1 participaram 88
enfermeiros e médicos das Unidades Básicas de Saúde da Família
(UBSF) de três municípios da região metropolitana de Goiânia,
Goiás, sendo a maioria do sexo feminino (83%), casada (58%) e
católica (68%). Responderam o IPE-APS, um questionário de
valores básicos e um sociodemográfico e laboral. Quanto aos
resultados e discussão foi comprovada a validade e precisão do
IPE-APS adaptado com 25 itens, sendo o mesmo composto pelo
Fator I (Alfa de Cronbach=0,92) e Fator II (Alfa de
Cronbach=0,90), respectivamente com 14 e 11 Itens. Os 14 Itens
do IPE-APS pertencentes ao Fator I foram deliberadamente
agrupados sob a denominação ‘Vínculo e Responsabilização’. O
Fator I Vínculo/Responsabilização) engloba conteúdos da esfera
dos Direitos humanos e Deontológica, posto que os
conteúdos/assuntos abrangeram campo do preconceito, respeito,

informação, autonomia, justiça, compromisso e erro profissional,
temas afeitos tanto à natureza deontológica e aos campo dos direitos
humanos fundamentais. Representam os problemas percebidos e
vivenciados pelos enfermeiros e médicos na ESF 2, que sinalizam com
fidedignidade e precisão, o espaço da ética no mundo das relações.
No Estudo 2 utilizou-se os mesmos instrumentos de coleta, sendo O
IPE-APS com 25 Itens.Nesse Estudo participaram 207 profissionais,
sendo 90 médicos (43,5%) e 117 enfermeiros (56,5%) das UBSF de
Goiânia, a maioria do sexo feminino (79,2%), casada (58,5%) e católica
(55,1%). O Fator I demonstrou alto Índice de Congruência
fatorial (0,98), que revela alta similaridade e o instrumento
é dotado de validade prática para identificar e avaliar a
percepção quanto aos problemas éticos na AP. Os resultados
alcançados por meio da análise psicométrica mostraram um alto
coeficiente de fidedignidade (precisão) e de comprovação da
validade, o que autoriza a dizer que o instrumento IPE é
considerado bom e, portanto, permite a sua utilização para
avaliar a percepção de problemas éticos na APS, por parte dos
profissionais enfermeiros e médicos.
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BIOÉTICA E CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo:

Introdução: A bioética de intervenção (BI) e a pedagogia da
libertação (PL) tornam-se próximas pelo comprometimento de ambas
no combate às desigualdades sociais e aos inúmeros problemas
persistentes que afrontam a dignidade humana1. O território
brasileiro enfrenta inúmeras marcas da pobreza, tomando como
exemplo o município de Ribeirão Branco, onde 11,88% de seus
habitantes encontram-se em situação de extrema pobreza2,
apresentando o menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) do estado de São Paulo (SP). Objetivos: Refletir acerca
dos desafios que afrontam a prosperidade e mantém a inércia da
população de Ribeirão Branco. Método: Trata-se de um estudo
descritivo e exploratório de corte transversal e abordagem
qualitativa. A pesquisa teve início após a aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa da PUCPR sob o parecer de nº 992.583. A coleta
de dados ocorreu mediante entrevistas individuais realizadas a
partir de um roteiro semi-estruturado e com auxilio de um
gravador de voz. Fizeram parte do estudo 38 Agentes Comunitários
de Saúde (ACS), por meio da assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE). Os dados foram analisados após a
transcrição das entrevistas segundo a análise de conteúdo
proposta por Bardin3. Resultados: Foi possível constatar que
grande parte da população local convive com situações de exclusão
e vulnerabilidades, circunstâncias que passam de geração em
geração sem mudanças significativas. Muitos parecem alienados
frente as suas próprias realidades: “Ficam naquilo ali a vida
inteira, ninguém vai embora, ninguém sai dali, vai ficando.
Aquela vila existe ali óóóó, nunca mudou”. A pedagogia da
libertação defende a tomada de consciência dos oprimidos à suas
condições como seres humanos no contexto onde vivem4, o que

parece ser urgente na população em questão: “[...] a maioria não
tem consciência [...], eles acham que da forma que tá, tá bom”. A
pobreza carrega consigo diversos conflitos e sentimentos que
dificultam ainda mais a busca por melhores condições de vida,
constrangimentos frente às realidades que vivenciadas foram
citados como obstáculos para mudanças. Nesse perspectiva, tornase impreterível um trabalho contínuo em prol da tomada de
consciência da população, partindo da aproximação entre a
bioética de intervenção e a pedagogia da libertação que juntas
parecem somar esforços como ferramentas na luta pelo o resgate da
dignidade humana1.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA DA BIOÉTICA

Resumo:

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) no contexto da
multiprofissionalidade é um processo de construção coletiva
envolvendo, necessariamente, o profissional, a equipe de saúde e o(s)
usuário(s) em torno de uma situação de interesse comum. Deve haver
uma formação de compromisso, como modo de responsabilização,
entre os sujeitos no PTS. No cotidiano das experiências desenvolvidas
em torno dessa temática (OLIVEIRA, 2008), constata-se que o PTS
tem sido utilizado como estratégia para discussão em equipe,
visando à resolução de casos muito complexos. O projeto busca a
singularidade como elemento central de articulação, respeitando
a autonomia e liberdade dos pacientes (princípios da bioética).
Atende o público de uma forma universal e equânime e pensa os
valores de vida além do biológioco (zoé) e sim o Bios, o ser social
do homem. Desse modo, olhar as situações de vulnerabilidades de
crianças e adolescentes implica em pôr em foco as possibilidades
políticas, sociais e individuais expressas por eles e suas famílias, em
suas relações e nos seus contextos de vida. Portanto a singularidade
é a razão de ser do projeto terapêutico, pois em função de um
sujeito singular e junto com ele, é determinada a ação de saúde a
ser ofertada para alcançar o objetivo de produzir saúde (ARANHA e
SILVA, 2005). OBJETIVOS: Identificar as situações de vulnerabilidades
de pacientes pediátricos selecionados para acompanhamento no PTS,

da Residência Integral Multiprofissional em Saúde (RIMS), do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) MÉTODOS: Estudo descritivo,
realizado na Unidade de Internação Pediátrica, do HCPA. Os sujeitos
incluídos no estudo foram acompanhados no PTS no período de
Julho de 2013 a Junho de 2015. Os dados foram coletados utilizandose um instrumento de coleta de dados (Formulário de Atendimento
Integral de Paciente). Foram realizadas reuniões semanais de equipe
multiprofissional para discussão dos pacientes e identificação das
vulnerabilidades. Consideraram-se as vulnerabilidades a partir de
três categorias: individuais, sociais e programáticas. Resultados: A
amostra foi constituída por 10 pacientes pediátricos que estiveram
internados na Unidade Pediátrica. As situações de vulnerabilidades
identificadas foram: Individuais, correspondendo acima de 60% da
amostra, considerando-se como vulnerabilidades a dificuldade de
compreensão de diagnóstico, a má adesão ao tratamento e sofrimento
psíquico; Sociais, correspondendo 90%, sendo considerado como
vulnerabilidade a baixa renda e ausência de suporte da rede familiar; e
Programáticas, que correspondeu 60% da amostra, considerando-se a
ausência de suporte da rede intersetorial e violação dos direitos como
vulnerabilidades. CONCLUSÕES: A identificação das vulnerabilidades
por meio do projeto terapêutico possibilitou delimitar as necessidades
de saúde complexas de cada paciente e família, e delinear em curto,
médio e longo prazo as intervenções necessárias.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

Introdução: As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos
cursos em saúde orientam um perfil de egresso/profissional
crítico, reflexivo, pautado em princípios éticos, que atuem no
cuidado integral, com responsabilidade social e compromisso
com a cidadania1,2,3,4. Mas quais aspectos/conceitos são mais
representativos nestes documentos?
Objetivo: Analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais para
os cursos de graduação em saúde, vislumbrando o perfil de
formação do profissional de saúde direcionado.
Método: Análise documental das DCN dos 14 de saúde cursos
oferecidos no Brasil, com dados tratados no software de
análise textual Iramuteq versão 0.7 alpha 25,6.
Resultado/discussão: Os dados configuraram 5 classes, onde os
conceitos mais representativos foram categorizados em temas:
Classe 1 - Perfil investigativo nos diferentes contextos, na
busca por um saber fazer pertinente;
Classe 2 – Perfil flexível, que promova a autonomia relativa
aos aspectos pedagógicos, estrutura curricular e articulação
com extensão;
Classe 3 – Processo saúde-doença, buscando compreender as
inter-relações epidemiológicas, ao
indivíduo/família/comunidade/meio ambiente.
Classe 4 – Atenção à saúde, visando à preparação do estudante
para atuação na proteção, promoção, prevenção, reabilitação em
saúde nos diferentes níveis de complexidade.
Classe 5 – Tomada de decisão, liderança e gerenciamento,
fomentando as capacidades gestoras e empreendedoras do
estudante. Esta classe foi a de maior representatividade.

As classes são coerentes às competências e habilidades
requeridas nas DCNs, demonstrando ênfase numa formação para o
conhecimento do contexto social, planejamento das atividades e
intervenção efetiva às demandas em saúde no contexto sóciohistórico.
Conclusão: A contemplação de aspectos como integralidade do
cuidado, ética e cidadania ainda carecem de representatividade
e reforços conceituais, para atingir o perfil de egresso
desejado.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Introdução: A humanização surge em um contexto de
contraposição ao modelo centrado na visão biológica, causal de
saúde/doença. Apresenta propostas de assistência integrada de
atuação multiprofissional, que estimulam o protagonismo de
todos os atuantes do sistema, principalmente por meio da
transversalidade das relações e de reflexões Bioéticas, que
fornecem subsídios para uma atuação profissional voltada para
garantia de direitos do paciente. Para aproximar-se da
realidade de trabalho e das suas dificuldades é crucial um
olhar crítico para o ambiente hospitalar e seus atuantes como
um todo¹,²,³.
Objetivos: Identificar o que os profissionais de saúde
entendem por humanização no contexto hospitalar; distinguir as
facilidades e dificuldades de realizar ações de humanização
neste contexto.
Método: Qualitativo de caráter exploratório. Foram realizadas
entrevistas semiestruturadas com oito profissionais de saúde
de um hospital público do Sul do Brasil. Após transcrição,
utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin⁴.
Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, CAAE:
33131014.6.0000.0121.
Resultados/Discussão: Percebeu-se diferentes visões a respeito
do significado de humanização, destacando questões como
empatia, valorização das relações, importância da garantia dos
direitos do paciente, estímulo à autonomia e clareza dos

malefícios e benefícios do tratamento. Porém, apenas dois
participantes mencionam a Política Nacional de Humanização e
dentre estes, um refere-se também as
ações sociais por uma nova concepção de saúde³. Em relação as
facilidades, foram citadas desde a disponibilidade individual
do profissional, até o convívio com residentes, os quais
acabam por estimular reflexões a respeito da dinâmica de
trabalho, devido ao olhar externo da instituição⁵. As
dificuldades envolvidas nesse contexto são abordadas com maior
ênfase, dentre elas encontram-se as limitações institucionais,
tanto material quanto de gestão¹; a sobrecarga de trabalho e o
desgaste emocional; a hierarquia das profissões e a
dificuldade de comunicação⁶.
Considerações: Constatou-se a necessidade de maior
problematização desta temática no contexto hospitalar,
principalmente em conexão com reflexões Bioéticas, sendo
essencial para efetividade dos movimentos de mudança de
padrões de assistência à saúde.

Referências:
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Introdução:O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Fundação
Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas Fcecon, foi criado em 2011, tendo por finalidade defender os
interesses dos sujeitos da pesquisa (individual ou
coletivamente considerados), em sua integridade e dignidade, e
contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro dos
padrões éticos. Durante o período vigente tem emitido elevada
proporção de pareceres com pendências.
Uma vez que promover a formação inicial e educação continuada
dos pesquisadores envolvidos com a instituição é papel
fundamental a ser desempenhado pelo CEP, observou-se a
necessidade de mapear os erros comuns à maioria dos protocolos
recebidos para auxiliar o desempenho de suas funções
educativas e consultivas.
Objetivos:Avaliar as principais causas de pendências de
projetos de pesquisa submetidos ao CEP do Fcecon. Métodos:
Realizado levantamento de todos os pareceres consubstanciados
de protocolos aprovados com pendências. Foram analisadas as
recomendações e pendências descritas nas decisões dos
pareceres da primeira versão dos protocolos submetidos ao CEP
Fcecon entre 08/2012-12/2014.
Resultados:Durante o período de estudo, foram avaliados 106
pareceres emitidos, a maioria dos quais (71,7%) apresentavam
como pendência o não cumprimento da Resolução 466/12 no que se
refere ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
As pendências mais freqüentes relacionadas ao TCLE foi a
linguagem de difícil entendimento e a ausência de informações
mínimas do projeto (46,7%). Em 13% dos projetos avaliados, o

pesquisador solicitou a dispensa do uso do TCLE, devido o
estudo utilizar apenas fontes secundárias de dados e a
dificuldade de acesso ao paciente para a aplicação do TCLE.
Discussão:O TCLE é um documento essencial que permite
estabelecer a autonomia do participante voluntário e é
elemento primordial da eticidade da pesquisa. Os textos que
compõem os termos de consentimento livre e esclarecido em
pesquisa, mesmo quando usam linguagem acessível ao leigo,
costumam ser extensos e envolvem grande número de relações e
associações entre as informações presentes. As justificativas
utilizadas pelos pesquisadores para a dispensa do uso do TCLE,
como, utilização de fontes secundárias de dados e a
dificuldade de acesso ao paciente, demonstra a falta de
entendimento dos pesquisadores no que se refere a solicitação
da dispensa ou não do TCLE.
Considerações finais:Devemos nos atentar para a necessidade de
orientação normativa dos procedimentos que constituem o
processo de obtenção do consentimento. A educação continuada
dos pesquisadores, principalmente em elaboração de TCLE,
poderá acelerar e melhorar o processo de aprovação pelo CEP.
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Tema:

BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE

Resumo:

Animais errantes representam um sério problema, cujo alto
índice de procriação, transmissão de zoonoses, acidentes e
aumento de acumuladores de animais2 demandam a difusão de
ações de tutela responsável. Partindo da premissa de que os
profissionais da área da Biologia e Psicologia são
fundamentais nas decisões sociais sobre essa problemática,
questionou-se qual o nível de desenvolvimento moral3 de
estudantes universitários. Para tal, procedeu-se a análise de
notícias veiculadas na Internet, bem como aplicação de
questionário on line visando avaliar a opinião sobre a
presença de animais no campus e na área de moradia, além de
identificação com assertivas com desfechos relativos aos seis
estágios de desenvolvimento moral de Kohlberg3 e as concepções
defendidas pelo antropocentrismo, utilitarismo e
abolicionismo. O projeto foi aprovado pelo CEP-PUCPR
n.386.179. As notícias disponíveis para os cidadãos veiculam
informações incompletas e tendenciosas atribuindo um peso
maior da problemática ao animal, responsabilizando os órgãos
públicos, disseminando a visão antropocêntrica e legitimando a
posse desde de que se ofereça condições mínimas de bem-estar,
sem levar em conta a reflexão dos valores e parâmetros
balizadores das decisões do agente moral. O grupo
estudado(N=168) dos cursos de Biologia(42%) e Psicologia(41%),
representa a sociedade urbana que considera o animal como
fundamental na composição da família, representado
principalmente por cães que têm livre acesso ao interior das
residências. Embora o estudante perceba os animais no campus e
avalie suas condições nutricionais, atribui à instituição a
responsabilidade de tratar e à sociedade de adotar, contudo,

foi menos atento à presença destes na sua área de moradia.
Conclui-se ser necessária maior difusão do conceito de tutela
responsável e sensibilização através de ações mais adequadas
de educação e divulgação visando a diminuição dos impactos
relacionados aos acumuladores de animais e aumentando a
qualidade de vida para todos envolvidos neste contexto. Ao
pontuar a aderência com as assertivas, os estudantes
evidenciam maior identificação com níveis morais mais elevados
e éticas bem-estaristas e antropocêntricas utilitaristas,
contudo as suas justificativas remetem à um posicionamento
moral no nível pré-convencional, intermediado por emoções e
julgamento do certo e errado considerando a punição a qual
está sujeito, enquanto o esperado seria o posicionamento da
maioria no nível moral convencional, defendendo a justiça do
ponto de vista do bem-estar da sociedade, aderindo às regras
sociais e leis. O presente estudo mostra-se como importante
ferramenta de diagnóstico da maturidade moral de profissionais
e cidadãos que atuarão diretamente em questões ambientais
complexas, plurais e globais que demandam um posicionamento
com maior alteridade e que entenda as regras e leis e
enxergando além das mesmas, a fim de que novos paradigmas na
relação humano/natureza sejam disseminados e consolidados.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:
Introdução: A Integridade na Ciência é pré-requisito
fundamental para a condução adequada de experimentos
científicos em todas as áreas do conhecimento. Trabalhar estes
princípios na Escola é importante para despertar a curiosidade
dos alunos com relação aos aspectos éticos do trabalho com
pesquisa e das implicações práticas que a utilização destes
princípios tem na condução de pesquisas científicas. Objeto da
experiência: Atividade sobre Integridade na Ciência envolvendo
alunos do ensino fundamental de uma Escola Pública de Porto
Alegre. Período de realização: Esta atividade fez parte do
Projeto Educar para uma Vida Saudável realizado pelo PPG
Ciências Médicas da UFRGS no primeiro semestre de 2014. Neste
projeto, alunos de Doutorado e Pós-Doutorado realizaram 15
encontros com os alunos de duas turmas, de 3º e 5º ano, para
realizar experimentos científicos relacionados à saúde.
Objetivo: O objetivo do encontro final foi trabalhar com os
alunos os princípios de Integridade na Ciência, relacionandoos com as atividades realizadas nos encontros. Método: Para a
condução deste encontro, doutorandos do Laboratório de
Bioética e Ética na Ciência do HCPA, acompanharam todas as
atividades realizadas pelos alunos nos encontros anteriores.
Assim, foi possível elaborar uma atividade prática a partir
das experiências dos alunos, onde foram revistos
conhecimentos, habilidades e valores. Foi elaborada uma aula
expositiva-dialogada, com dinâmica de discussão, através de 15
vinhetas, de situações ocorridas com os alunos em sala de

aula. Resultados: Parte 1: foram realizadas 4 perguntas para
fazer com que os alunos refletissem e relembrassem sobre o que
foi trabalhado nos encontros. Parte 2: os alunos montaram um
quadro com os princípios de integridade na ciência, de acordo
com o documento “Rigor e Integridade na condução de pesquisas
científicas” da Academia Brasileira de Ciências1. Foram
trabalhados cinco princípios: respeito, cuidado, honestidade,
confiabilidade e responsabilidade. Parte 3: reunimos os alunos
em cinco grupos e entregamos as vinhetas com 15 situações que
foram observadas durante o Projeto. Os alunos leram e
discutiram entre eles as situações e responderam se achavam
que eram adequadas ou inadequadas. Após, os alunos liam para a
turma as situações e diziam se eram situações adequadas e
inadequadas de acordo com os princípios que foram apresentados
na parte 2 da aula. Neste momento, nós fazíamos comentários
gerais a respeito das respostas, no sentido de exemplificar
com os princípios cada uma das situações, para aquelas nas
quais os alunos tiveram dificuldade em classificar em um dos
princípios. Análise crítica: No terceiro ano, verificamos
dificuldade dos alunos raciocinarem em termos de adequado ou
inadequado, então, trabalhamos com eles no sentido de
situações certas e erradas. Conclusões: Os alunos puderam
perceber que já tinham começado a trajetória na Ciência
conosco nos encontros e agora necessitam refletir sobre a sua
adequação.
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Tema:

BIOÉTICA E DIREITO ANIMAL

Resumo:

O desenvolvimento científico e tecnológico do homem se deu à
custa de significativa diminuição qualidade de vida dos
animais de experimentação. O que resultou ao longo dos anos na
mobilização acadêmica, econômica e legal para promoção de
ambientes mais favoráveis e plausíveis de elevar o grau de
bem-estar dos animais¹. Dentre os indicadores de Bem Estar
destaca-se os comportamentos anormais ou repetitivos. O
enriquecimento ambiental consiste em aumentar e estimular o
ambiente cativo, geralmente pela introdução de objetos com os
quais os animais possam se entreter. Contudo questiona-se que
a técnica se constitui de uma nova variável podendo
influenciara resposta do animal aos estímulos testados no
experimento, resultados o que demanda a reflexão da
necessidade da padronização do enriquecimento ambiental
através da validação de estímulos e caixas padronizadas. O
desenho experimental visou avaliar o efeito do enriquecimento
ambiental (EA) e do enriquecimento social (ES) através da
avaliação do comportamento entre os indivíduos com e sem as
condições de enriquecimento. O etograma do R. novergicus
totalizou 31.009 registos relativos à 30 padrões motores
agrupados nas categorias comportamentais de manutenção (33%),
exploração (16,7%), interações (20%) e interações com o
enriquecimento (30%). O enriquecimento ambiental propiciou a
redução da exibição de atos comportamentais para os animais
mantidos isolados (sem EA =8833; com EA =4247; Gtest(1)=1642;
P<0,0000), principalmente no que diz respeito à diminuição na
ingestão de alimentos e parado. O enriquecimento é mais
eficaz em duplas. Nas interações sociais ocorreu maior
frequência de comportamentos em dominantes (X2(1)= 61,1; P<

0,0001), revelando que em ambientes sem enriquecimento houve
altos níveis de comportamentos de submissão e grooming em
animais subordinados, enquanto nos dominante predominou o
grooming e brigas. Os dominantes exibiram mais interações com
o objeto (túnel) demonstrando maior frequência dos
comportamentos de andar, farejar, parado e ingestão (X2(7)=
173; P< 0,0001), embora os subordinados tenham apresentado
significativamente mais atos na presença do que na ausência do
objeto. As diferenças comportamentais exibidas pelos animais
nos quatro tratamentos experimentais indicam que o
enriquecimento ambiental é relevante no grau de bem-estar,
porém que incorpora novas variáveis nos estudos. A
padronização dos procedimentos de enriquecimento ambiental é
de supra importância, pois leva a dados mais confiáveis e
consequente aumento da reprodutibilidade dos estudos bem como
minimiza o número de animais utilizados pela redução da
variação causada por fatores ambientais.
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Resumo:

Introdução: Por que refletir a Bioética na comunicação de uma
doença grave? É um conflito ético de difícil manejo das
relações humanas e seus valores. A comunicação na prática da
saúde quando implausível deflagra a dor, sobretudo diante da
ausência terapêutica de doença grave. Criado pela cultura, o
fenômeno Bioética remete o pensar e repensar sobre os valores
humanos.1 Objetivo: Refletir a Bioética como uma percepção
simbólica de autonomia defronte as diferenças e limitações do
outro, especialmente no processo comunicacional de um
diagnóstico grave. Desvelar a compreensão de um pedido não
raro de omissão, seja do próprio paciente, dos familiares,
equipe, repercutindo como uma conspiração do silêncio. Método:
Exploratório-descritivo e qualitativo. Pesquisa bibliográfica
de estudos originais e recentes dos principais pontos de
influência das diversas formas de comunicação e diagnóstico de
doença sem cura terapêutica entre os anos 2012 e 2015.
Resultados: Estudos analisados elencam que os profissionais de
saúde se mostram despreparados ao serem requisitados a
comunicar o diagnóstico desfavorável.2,3 Embora a morte seja
um fenômeno da condição humana ela se manifesta singularmente.
A Bioética emerge do pensar nas valorizações, respeito,
autonomia, atitudes éticas, propondo novas possibilidades que
devem contornar o comportamento da humanidade.1,5 Outra forma
de pensar a Bioética reflete a busca de resolubilidade
relativa ao agir ético1 no exercício dos profissionais,
possibilitando a comunicação sensível frente ao diagnóstico de

doença grave.6 Conclusão: Considerando os descritores em
ciências da saúde foi observado que o assunto não se esgota,
traz novos conhecimentos, estratégias de comunicação e
enfrentamento a um tema de difícil consenso sobre a sua
comunicação.5 Emergem desafios de como fazer uso de técnicas,
estratégias facilitadoras para que a comunicação do
diagnóstico desfavorável aconteça no momento adequado, sem que
afete as relações entre os envolvidos.5,6 A Bioética é uma
ação construtiva de inserção de um comportamento moral mais
adequado frente aos conflitos.1 Desmistifica a conspiração do
silêncio por meio de uma compreensão clara da questão
vivenciada.4
Palavras-chaves: Conspiração do silêncio; Bioética;
Comunicação da morte.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Introdução: A adolescência é um estágio do desenvolvimento
especialmente importante para a discussão sobre
vulnerabilidades, especialmente no que diz respeito ao uso e
ao abuso de substâncias psicoativas. Dentro deste contexto,
uma questão importante para a Bioética é a discussão sobre
aspectos coercitivos e as pressões sociais identificadas no
tratamento da dependência química, uma vez estas podem afetar
o curso e os resultados esperados do tratamento. Aspectos
coercitivos, são entendidos como influências externas que
limitam a capacidade de tomada de decisão do indivíduo e
pressões sociais como como motivações externas para o
tratamento.
Objetivos: Analisar as reações dos pacientes adolescentes
diante de situações potencialmente coercitivas identificadas
nos registros em prontuário durante o tratamento para a
dependência química em um Centro de Atenção Psicossocial.
Método: Estudo quali-quantitativo, para a abordagem
qualititava foi utilizado o referencial teórico da análise de
conteúdo de Bardin (XXXX) e para a abordagem quantitativa
foram utilizadas somente estatísticas descritivas para a
análise do material coletado. As análises foram realizadas com
auxílio do software QSR NVivo versão 10, licenciada pela
UFRGS.O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CAAE:
4574312.4.0000.5327).
Resultados: Os primeiros dados aqui apresentados trazem a
caracterização da amostra de 23 prontuários selecionados. A

maioria dos prontuários pertencia a pacientes do sexo
masculino (87,0%), havendo registro de envolvimento com a
justiça pela prática de atos infracionais em 69,6 % destes
documentos e o uso das seguintes substâncias psicoativas:
maconha (34,8 %), cocaína (34,8%), crack (30,4 %), álcool
(26,1 %), tabaco (17,4 %), cola (13,0 %) e ecstasy (4,3%). Na
avaliação dos 23 prontuários, foram identificados 66 registros
da equipe que remetem a 81 diferentes pressões sociais
sofridas pelos pacientes. Estes registros estavam contidos em
19 (82,6%) prontuários, ou seja, em quatro prontuários não foi
possível identificar qualquer registro de pressão social. As
pressões sociais informais (48,1%) foram as mais frequentes.
Em 18 dos 23 prontuários, foram identificados 44 registros da
equipe que remetem a 57 diferentes reações dos pacientes às
pressões sociais anteriormente identificadas. As categorias
mais frequentes encontradas ao longo dos atendimentos
registrados em prontuários foram: resistência (31,6%),
aceitação do tratamento (17,5%), desmotivação (14,0%).
Conclusão: A reação que mais se associou à pressão social
informal foi a de resistência. Duas reações se associaram mais
frequentemente com a pressão formal: desmotivação e
resistência. À pressão legal duas diferentes reações foram as
mais frequentes: resistência e resignação. Portanto, percebese que as reações identificas são consideradas entendidas como
negativas podendo prejudicar o curso do tratamento e a
autonomia do paciente.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Dar condições para que a democracia participativa se efetive
exige muito mais que a simples regulamentação da participação
social no controle do SUS. A legalização da igualdade
decisória não encontra correspondência com a realidade da
sociedade desigual em que vivemos. Além disso, há uma
dificuldade na produção de um comportamento público coerente
com o progresso moral já registrado na legislação1.
O objetivo deste trabalho foi identificar os problemas éticos
presentes em um Conselho Municipal de Saúde (CMS) relacionados
à dimensão política da participação social no controle do SUS.
Pesquisa descritivo-analítica de abordagem qualitativa
realizada em um CMS de um município de médio porte do sul do
país. Após aprovação pelo CEP/UFSC (nº 539.891/2014),
empregou-se o método de triangulação dos dados que incluiu a
análise de 11 atas de reuniões, observação não participante de
cinco reuniões plenárias e de uma reunião de câmara técnica, e
entrevistas com 12 conselheiros escolhidos aleatoriamente (6
representantes de usuários, 3 dos prestadores de serviço e
gestores e 3 dos trabalhadores). As entrevistas transcritas, o
diário de campo e as atas foram submetidos a Análise de
Conteúdo Temática2, com o auxílio do software Atlas.ti® 7.1.8.
Os principais problemas éticos encontrados foram: gestão
centralizada; relações hierárquicas entre os conselheiros
dificultando a co-participação democrática; polarização entre
os segmentos governamental e não-governamental; distanciamento
entre leis e moral; conflitos de interesse do secretário
municipal de saúde que também é presidente do CMS;
impedimento do Controle Social pelo Estado; pouca articulação
dos usuários; pouco diálogo entre conselheiros e bases

representativas; ausência de acolhimento dos novos
conselheiros; pautas tomadas por demandas burocráticas;
posição contrária as próprias crenças e opiniões; dificuldade
de participação em uma sociedade do consumo, guiada por
valores de mercado.
Os problemas encontrados diminuem o potencial de transformação
social do CMS, resultado de uma democracia limitada por
mecanismos de poder e por interesses econômicos. Há
necessidade de incorporação e consolidação de métodos de
cogestão2, transformando as relações entre os segmentos e
estimulando a subjetividade. Estes mecanismos dependem do
poder de pressão social e do significado que a
responsabilidade legal de exercer o Controle Social tem na
prática de ser conselheiro. O Estado que se pretende eficiente
e democrático reconhece e administra diferenças e conflitos de
desejos e poder, sem negá-los ou camufla-los em nome de uma
falsa objetividade burocrática.
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Resumo:

Introdução: Muitos são os desafios da Bioética atual principalmente
em países emergentes em que dilemas éticos frequentes são
confrontados com os profissionais da área.¹ A interdisciplinaridade
vem sendo estudada e adotada como ferramenta auxiliar na formação
do estudante.³ Objetivos: Conhecer o perfil curricular dos alunos
do Programa de Pós-Graduação stricto-senso da Cátedra Unesco
de Bioética da Universidade de Brasília. Estudar o referencial da
interdisciplinaridade como fundamento do processo de
ensino-aprendizagem da Bioética. Método: Estudo retrospectivo de
frequência do perfil dos alunos que ingressaram no Programa de
Pós-Graduação em Bioética da Universidade de Brasília-UnB
(mestrado,doutorado e pós- doutorado), de 2008 a 2015, através de
uma busca na documentação existente nos arquivos da secretaria do
Programa e na Plataforma Lattes com relação aos seguintes dados:
idade do aluno, sexo, procedência, formação profissional e outros
cursos depós-graduação latu senso ou stricto-senso. Resultados:
Encontrados um total de 145 alunos destes,82 alunos(56,6%)do
mestrado,60 alunos(41,4%) no doutorado e 3(2,1%) no pós-doutorado.
Foram constatados 101 alunos (69,7%) do sexo feminino e 44 alunos
(30,3%) do sexo masculino. As principais faixas etárias foram 3140 anos com 61 alunos (42,1%), 41-50 anos com 44 alunos (30,3%).
Os alunos são principalmente brasileiros, oriundos de 15 diferentes
estados da Federação além de Brasília (78,6%) do total, seguida do
estado de Goiás com 4,8%. Cerca de 4,1% dos alunos são advindos da
Colômbia, Moçambique e Uruguai. Os alunos advêm de 29 diferentes
graduações, sendo as principais: Medicina com 20 alunos (12,4%),
Direito com 18 alunos (11,2%), Biologia com 17 alunos (10,6%),
Odontologia com 15 alunos (9,3%), Psicologia com 12 alunos (7,5%),

Enfermagem com 11 alunos (6,8%), Fisioterapia e Filosofia com 10
alunos cada (6,2% cada). As áreas de conhecimento prevalentes
foram Ciências da Saúde (58,3%), Ciências Humanas e Sociais (33,5%).
Conclusão: Este estudo forneceu dados relevantes quanto ao perfil
dos alunos que buscam a inclusão do conhecimento da Bioética em
sua formação. Assim, através do perfil dos alunos estudados, e com
diferentes formações curriculares, percebe-se a característica eclética e
interdisciplinar de bioética.³
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BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

As questões envolvendo o estudo da bioética têm sido cada vez
mais presentes no debate jurídico. Como exemplo, podemos citar
as discussões sobre a legalização do aborto e da eutanásia,
bem como a criação do Banco Nacional de Perfis Genéticos pelo
Decreto nº 7.950/2013 1, com repercussões no Direito
Processual Penal. Borba e Hossne 2 destacam ainda que o
Direito possui uma relação inevitável com a Bioética, na
medida em que fornece os fundamentos legais para a sua
discussão. Apesar disso, os currículos dos cursos de graduação
em Direito muitas vezes não contemplam o estudo
transdisciplinar da Bioética e suas relações com as
disciplinas jurídicas tradicionais, ficando o debate restrito
a alguns cursos de pós-graduação ou projetos de pesquisa
desenvolvidos nessas instituições. Nesse sentido, o presente
trabalho tem como objetivo analisar os currículos dos seis
cursos de Direito das Instituições Federais de Ensino Superior
localizadas no estado de Minas Gerais a fim de identificar
como a Bioética está inserida nesse cenário. Como percurso
metodológico, optou-se pela pesquisa documental, a partir da
consulta das grades curriculares dos cursos em análise,
através de suas páginas oficiais na internet. Diante da
consulta realizada nas matrizes curriculares mais recentes
disponibilizadas nas páginas das universidades, verificou-se
que nenhum dos cursos analisados possui uma disciplina
obrigatória com menção à Bioética ou ao Biodireito em sua
denominação. Entre os seis currículos pesquisados, quatro
mencionam a disciplina como eletiva ou optativa, ou seja, ela
integra uma lista de disciplinas dentre as quais o aluno deve
cursar uma carga horária mínima. As denominações encontradas

para essas disciplinas foram: “Biodireito”, “Tópicos em
Biodireito”, “Seminário de Bioética: Reflexões MédicoJurídicas”, “Bioética Experimental” e “Bioética Clínica”.
Embora a temática possa ser tratada como um dos conteúdos de
outras disciplinas, obrigatórias ou não, por exemplo em
“Filosofia do Direito”, observou-se ao menos superficialmente
que não há uma preocupação em promover o estudo específico da
Bioética na graduação, o que demanda o repensar das propostas
curriculares dos cursos de Direito, com o objetivo de
aproximar a ciência jurídica dos avanços científicos e
tecnológicos e suas implicações para a preservação da vida e
da dignidade humana, baseada em preceitos éticos.
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Resumo:

A participação social democrática vem tentar uma reconciliação
entre política e cultura, buscando no exercício da cidadania
um meio de captar e responder aos interesses da sociedade.
Acontece que a separação histórica entre educação e política
enterrou por séculos a construção de uma cultura baseada na
formação dos indivíduos e coletivos para a polis. Desestimulase o desenvolvimento do “ser cidadão” enquanto exercício de
direitos e deveres na busca de uma causa comum em sociedade,
razão de ser da própria civilidade1. Neste sentido, problemas
éticos provenientes do distanciamento entre valores e
interesses individuais, sociais e institucionais emergem
cotidianamente, inclusive nas instâncias de Controle Social do
SUS.
O objetivo deste trabalho foi identificar os problemas éticos
presentes em um Conselho Municipal de Saúde (CMS) relacionados
à dimensão cultural da participação cidadã, e sua possível
intervenção no Controle Social.
Pesquisa descritivo-analítica de abordagem qualitativa
realizada em um CMS de um município de médio porte do sul do
país. Após aprovação pelo CEP/UFSC (nº 539.891/2014),
empregou-se o método de triangulação dos dados que incluiu a
análise de 11 atas de reuniões, observação não participante de
cinco reuniões plenárias e de uma reunião de câmara técnica, e
entrevistas com 12 conselheiros escolhidos aleatoriamente (6
representantes de usuários, 3 dos prestadores de serviço e
gestores e 3 dos trabalhadores). As entrevistas transcritas, o
diário de campo e as atas foram submetidos a Análise de
Conteúdo Temática2, com o auxílio do software Atlas.ti® 7.1.8.
Utilizou-se como referencial de análise a Bioética Social3.

Os principais problemas encontrados foram: desinteresse e
desvalorização dos sujeitos; pouca utilização do SUS pelo
segmento dos usuários; incoerência entre ser conselheiro e não
participar efetivamente dos processos decisórios; baixo
incentivo à participação da sociedade; conflito de interesses
entre valores pessoais e valores cívicos; desmoralização da
política; condicionamento de demandas à obrigatoriedades
legais; conivência dos conselheiros frente aos mecanismos de
instrumentalização; e baixa governabilidade do Controle
Social.
Um espaço de participação pública onde a consciência sobre a
importância da cidadania não esteja inserida nos símbolos,
valores e comportamentos parece prejudicar o desempenho do
CMS. O “vazio da consciência de cidadania” pode ser preenchido
com uma educação para a cidadania, formal e informal, onde o
valor da saúde enquanto um bem comum teria o poder pedagógico
de estimular a participação. Uma sociedade imbuída de valores
comuns à cidadania pode influenciar e organizar o Estado ao
seu modo, aproximando a teoria de legalizar a participação
democrática e a prática de torná-la um valor social.
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BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE

Resumo:

O uso de animais como “pets” pode ser interpretado como
resultante da necessidade natural dos seres humanos em
conviverem com outras espécies, processo denominado de
biofilia, maximizado pela visão mecanicista dos animais e
condutas balizadas pela ética antropocêntrica1,2. O mercado
pet alimenta um crescente e lucrativo comércio que incentiva o
tráfico de animais silvestres e a disseminação de espécies
exóticas invasoras impactando, por exemplo, nas populações de
quelônios dulcícolas3. Além do custo ecológico, deve-se
considerar o sofrimento do animal decorrente da negligência
com suas demandas psicobiológicas gerando problemas fiscos e
mentais, propiciando seu abandono e aumentando sua
vulnerabilidade. As espécies mais comercializadas no Brasil
são Trachemys dorbigni, natural do Estado do Rio Grande do
Sul, Uruguai e Argentina e Trachemys scripta, originária dos
Estados Unidos, ambas mantidas em aquaterrários que, sem
enriquecimento ambiental, desenvolvem comportamentos
estereotipados e anormais. Objetivou-se avaliar possibilidades
de melhoria na qualidade de vida desses animais em cativeiro
através de técnicas de enriquecimento ambiental. Para tal,
realizou-se análises de enriquecimentos aplicáveis à peixes,
répteis e cavalos-marinhos através de textos científicos
recuperados pelo portal Capes periódicos. As técnicas
propostas para T. dorbigni foram utilizar alimento vivo,
estimulando a caça; acrescentar pedras, troncos e galhos para
a termorregulação, variar a temperatura, simulando as estações
do ano e incluir solos com argila e areia para a atividade de
nidificação. Para T. Scripta propõem-se utilização de bolas de

acrílico, canudos e portas-tubos de ensaio perfurados e
ornamentados com alimento vivo dentro, incentivando “inspeção
visual”, manter maior concentração de folhas e limo na água e
utilizar plantas vivas em aproximadamente 1/3 da área do solo,
para ter áreas sombreadas. Os resultados do presente estudo
elucidam que toda pessoa que se prontifica a tutelar um animal
deve direcionar seus atos de forma a não causar dor e
sofrimento e amenizar os efeitos nocivos de um ambiente
diferente do natural. Devido a demanda da sociedade da
companhia de animais não humanos, a conduta mitigatória é a
melhoria dos recintos, evidenciado na necessidade de estudos
mais aprofundados da etologia destes animais em ambiente
natural para aprimorar as técnicas, além de um programa de
conscientização em escolas alertando para os problemas
decorrentes da compra de animais silvestres e orientação, por
parte de aquários e criadores, sobre as necessidades da
espécie.
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Resumo:

Os avanços em sede de medicina diagnóstica nas últimas décadas
são inegáveis, garantindo ao médico e ao paciente um
diagnostico mais preciso e confiável. Entretanto, a tecnologia
não tem apenas benefícios, mas também malefícios, e deve ser
usada de modo complementar para trazer a exatidão que o
diagnostico clínico não consegue alcançar.
Atualmente existe um incentivo muito grande a aderência de
novas tecnologias, seus benefícios estão estampados em
folhetos, cartazes, comerciais de televisão, anúncios de
jornais entre outros, construindo deste modo a crença de que
tais procedimentos não oferecem desvantagens e nem risco. E
muitas vezes a autonomia e os interesses do paciente são
suprimidos para propiciar maior adesão a programas públicos.
No que tange aos exames de próstata e mamografia atualmente se
incentiva sua realização periódica a partir da dada idade,
Existem diferentes estudos que alertam para os perigos destes
exames, Diana Hurt questiona os reais benefícios de se fazer o
exame de mamografia todo ano, pois o nível de radiação
absorvido pelo corpo é considerável. O Médico John McDougall,
diretor clínico do Hospital Santa Helena na Califórnia,
salienta ainda que a mama é um órgão muito sensível aos
efeitos cancerígenos da radiação.
A recomendação da Força Tarefa para Serviços Preventivos dos
Estados Unidos (USPSTF), publicada em 2008, com base nos
resultados de suas pesquisas, desaconselha o uso de exames de
próstata em pacientes assintomáticos de modo periódico, e
afirmam que os prejuízos da triagem superam os reais
benefícios.
O ponto central não é se esses exames devem ou não ser
incentivados, ou se eles são benéficos ou prejudiciais, mas

que diante das dúvidas e incertezas das ciências biomédicas,
com muito mais razão a autonomia do paciente deve ser
preservada.
Para avaliar se as informações veiculadas nas campanhas
permitem o exercício da autonomia, ou se elas induzem um
comportamento, analisamos as campanhas de mamografia e do
exame de próstata dos últimos 10 anos. E percebemos como maior
problema a falta de menção aos riscos e o forte apelo a
adesão. Em todas as campanhas não foram encontradas menção aos
pros e contras, apenas frases de impacto que não visam
informar, mas direcionam uma postura, tais como “mulher
consciente realize o exame gratuitamente”, “um dia que pode
valer por muitos anos” e “exame de próstata faça por quem você
ama”.
Inviabilizar o exercício da autonomia justificando-se no
princípio da beneficência, quando o médico ou o governo
consideram saber o que é melhor para o paciente, não é
aceitável. Não cabe ao médico, apoiado em seus conhecimentos
técnicos e dados estatísticos, suprimir a subjetividade do
paciente capaz de fazer suas escolhas. Desse modo deve ser
resguardada a liberdade do paciente para tomar decisões com
base em seus próprios valores, crenças e julgamentos.
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Resumo:

Introdução: O patenteamento de todo ou parte dos seres vivos
não é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro que
também não considera como invenção o genoma ou germoplasma de
qualquer ser vivo natural, ainda que isolados. No Congresso
Nacional Brasileiro, tramitam dois Projetos de Lei que visam
alterar esta restrição. Desta forma, se justifica o presente
estudo, na medida em que se pretende verificar quais são as
modificações propostas pelos Projetos de Leis, bem como
analisar quais são as justificativas éticas e legais presentes
nas exposições de motivos e nos pareceres vinculados a tais
projetos de lei.
Objetivo: Identificar as mudanças propostas pelos Projetos de
Lei 4961/2005 e 654/2007 e fazer uma análise de conteúdo nos
argumentos presentes nas exposições de motivos e pareceres.
Método: A pesquisa tem natureza qualitativa, e está amparada
em um estudo de revisão de fontes legislativas. A
identificação das legislações vigentes tem como fonte o site
do Congresso Nacional, assim como a identificação dos Projetos
de Lei foi realizada no site da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, utilizando os seguintes descritores: Patente;
Patentes; Propriedade Industrial; Seres vivos; Genes Humanos;
Genoma Humano. Foram identificados e selecionados apenas os
projetos de Lei que propõem alterar a legislação brasileira no
que diz respeito ao patenteamento de todo ou parte dos seres
vivos. Foram analisadas a exposição de motivos presente em
cada um dos projetos de lei e os pareceres vinculados aos
respectivos projetos. Será verificado nos documentos
selecionados o que cada projeto pretende alterar e os
argumentos apresentados. A análise dos documentos será de

acordo com o método de Análise de Conteúdo proposto por Bardin
. A avaliação qualitativa utilizará o sistema NVIVO.
Resultados: Encontrou-se o número total de 798 documentos
legislativos com os seguintes descritores: Patentes = 157;
Propriedade Industrial = 301; Seres vivos = 9; Genes = 0;
Genoma = 9. Foram selecionados 02 Projetos de Leis que
cumpriam os critérios estabelecidos; Também foram
identificados 13 pareceres relacionados ao Projeto de Lei
4961/2005 e 3 pareceres relacionados ao Projeto de Lei
654/2007. O Projeto de Lei 4961/2005 busca alterar o artigo
10, IX e Artigo 18, III. Com a proposta de permitir o
patenteamento de materiais genéticos, inclusive de DNS isolado
quando atender aos requisitos de patenteabilidade. O projeto
de lei 654/2007 busca alterar somente o artigo 18, III, da Lei
de patentes. Os argumentos ainda estão sendo analisados.
Conclusão: O trabalho ainda está em desenvolvimento. A
conclusão parcial é que os Projetos de Leis que pretendem
realizar mudanças no ordenamento jurídico no que diz respeito
ao patenteamento de genes propõem mudanças diametralmente
opostas. O desenvolvimento do presente trabalho permitirá
avaliar os argumentos discutidos nas propostas de alteração da
legislação.
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Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Introdução: As desigualdades sociais são historicamente
determinadas e levam à iniquidade que, em saúde é compreendida
como as desigualdades evitáveis e injustas. É dever do estado
proteger os mais vulneráveis e reduzir as desigualdades. Porém, a
sociedade também pode colaborar para a equidade com a
participação no controle social.O objetivo geral da dissertação
foi destacar dos relatórios evidências que confirmem que a
participação no controle social é uma estratégia para subsidiar a
busca pela equidade em saúde. Os objetivos específicos foram
identificar as diferentes estratégias que qualificam a
participação e sugerem maior equidade; e relacionar as
estratégias identificadas com os referenciais das bioéticas
sociais. Método: Trata-se de um estudo exploratório analíticodescritivo documental, de abordagem qualitativa. Têm como base
empírica a íntegra dos Relatórios Finais das quatro últimas
Conferências Nacionais de Saúde que podem ser encontrados com
livre acesso em formato .pdf (portable document format) na página
do Conselho Nacional de Saúde, temporalidade suficiente para
avaliar o processo de “busca pela equidade”. A metodologia
utilizada foi a de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011)
em três etapas. Para a Análise Categorial 750 enunciados foram e
classificados e categorizados em duas categorias: Controle Social
(CS) e Equidade (EQ) que foram e subdivididas em subcategorias. A
Análise de Enunciação foi feita a partir dos 80 enunciados mais
expressivos que foram selecionados, numerados e divididos pela
metade em 40 para cada categoria. Por fim foram destacadas a
simultaneidade entre as categorias e subcategorias das quais
foram selecionados 10 enunciados de CS-EQ ou EQ-CS. Conclusão:
Foi possível identificar nas subcategorias o referencial das

bioéticas sociais: Educação para a Saúde, Inclusão, Promoção a
saúde, Capacitação, Comunicação e Informação justificado pela
intrínseca relação entre as bioéticas sociais e o referencial do
movimento da reforma sanitária que deu origem ao capítulo da
seguridade social, seção da saúde da constituição e das leis
orgânicas do SUS 8.080/1990 e 8.142/1990. Os conflitos de
participação e equidade foram identificados pelos enunciados das
subcategorias Participação e Equidade e demonstram que apesar dos
avanços, ainda há um longo caminho para atingir os níveis de
democracia aceitáveis, com participação cidadã ativa,
propositiva, informada e emancipada. O grau de democracia depende
da capacidade de se emancipar e participar sem depender de troca
de favores ou participar apenas passivamente. Conhecer os
direitos e os deveres pressupõe autonomia para decidir com
responsabilidade para com a coletividade. A participação depende
do comprometimento dos conselheiros com a comunidade que
representam, dos gestores e dos trabalhadores que, juntos podem
ser equitativos ou não.
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Tema:

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA DA BIOÉTICA

Resumo:

Introdução: Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) foram
criados para revisar protocolos de pesquisa, cabendo a eles
ainda, realizar ações educativas e consultivas sobre ética e
pesquisa para a comunidade a que serve1. A literatura aponta
que estas últimas ocorrem, basicamente, pela divulgação de
informações e orientações, em meio físico e eletrônico, e pela
promoção de eventos como palestras e oficinas2. Objetivo:
Analisar o impacto da atuação educativa e consultiva do CEP de
uma instituição privada de ensino superior nas atividades de
ensino e extensão, com vistas ao aprimoramento dos processos
de ensino-aprendizagem, por meio da avaliação de propostas de
aulas práticas e estágios das áreas da saúde, além das
atividades extensionistas de todos os cursos. Método:
Investigou-se a inserção de elementos característicos da ética
em pesquisa em protocolos de experimento de aulas práticas,
plano de atividades de estágios e projetos de extensão que
previam a participação de seres humanos. São exemplos de
atividades realizadas, exercícios de simulação entre
estudantes, como aulas de antropometria, entrevistas de
anamnese, degustação de alimentos e bebidas, uso de líquidos
corporais doados pelos estudantes e participação de pacientes
em estágios. Resultados e Discussão: A análise dos documentos
permitiu que se identificasse nos planejamento avaliados a
inclusão de referenciais da ética em pesquisa, com base em
princípios da Bioética como respeito à autonomia, minimização
de riscos, proteção da vulnerabilidade, além do uso de métodos
alternativos e do Termo de Consentimento Livre Esclarecido
(TCLE)1,3. Os resultados indicam que a composição
multidisciplinar dos CEP enriquece as contribuições do comitê

por possibilitar a inserção de diferentes concepções sobre
ética e moral no planejamento de aulas, estágios e atividades
de extensão, o que permite reflexões mais amplas sobre a
consonância entre os recursos pedagógicos, os objetivos das
aulas e o processo de ensino e aprendizagem4. Conclusão: A
análise dos documentos permitiu constatar que a atuação do
Comitê de Ética propiciou, além da implantação de um novo
olhar sobre a ética e pesquisa, a inserção de cuidados éticos
no planejamento e implementação de atividades práticas de
ensino e de extensão.
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Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Apresentação
Os estados intersexuais e as decisões em torno dos procedimentos
a ser ou não adotados em pessoas nessa condição constituem tema
de debate nos campos da biomedicina, ciências humanas e bioética,
e fonte de disputas no campo social e moral. Atualmente, o manejo
clínico dos casos de intersexualidade está pautado em dois modelos
1,2: a) Modelo Centrado no Sigilo e Cirurgia (MCSC), proposto por
John Money3, e b) Modelo Centrado no Paciente (MCP), de Milton
Diamond4. O MCSC defende a célere realização de cirurgias corretivas
nos casos de genitália ambígua e a restrição no acesso à informação
por parte do/a paciente. O MCP defende o adiamento das cirurgias
estéticas até que o/a paciente atinja idade suficiente para participar do
processo e apresente identidade de gênero bem sedimentada.
Objetivos
Nosso objetivo é analisar as perspectivas éticas de cada um dos dois
modelos.
Metodologia
Esses são resultados parciais da reflexão apresentada em dissertação
de mestrado, onde foi utilizada abordagem qualitativa e dois tipos
de técnicas: a pesquisa bibliográfica e documental e a análise do
conteúdo.
Discussão
Nossa tese é que o caso de David Reimer, inicialmente apresentado
por Money5, levou Diamond a um despertar ético. Suas publicações
entre 1965 e 2009, em relação dialógica com Money, denotam um
aprofundamento reflexivo sobre as questões éticas envolvidas no
manejo clínico da intersexualidade, materializando-se na proposta
de moratória das cirurgias medicamente injustificadas em pacientes
intersexuais.6

Conclusões
O MCP, de Milton Diamond, privilegia como princípio central a
autonomia do/a paciente, enquanto o MSCS, de John Money, privilegia
o princípio da beneficência.7
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BIOÉTICA E CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo:

O Brasil ainda é um país com diferenças socioeconômicas gritantes
e apesar da pobreza extrema ter sido praticamente eliminada
perante as estatísticas, a miséria ainda imperam em nosso país.
Nasce em 2003, resultante da unificação de outros programas
sociais o Programa Bolsa Família (PBF), capaz de garantir uma
renda mínima aos vulnerados1. O objetivo dessa pesquisa se deu
através da verificação do PBF no tocante de seus três eixos
principais: o alívio imediato da pobreza, o acesso a direitos
sociais básicos, e o auxilio no desenvolvimento das famílias1.
Esse trabalho possui relação com a disciplina de Antropologia da
Saúde do Programa de Pós-graduação em Bioética da PUCPR e teve
inicio após aprovação pelo Comitê de ética sob o parecer nº
894.451/14. A mediação entre os pesquisadores e a família ocorreu
através de uma Agente Comunitária de Saúde (ACS), em uma única
visita. A investigação aconteceu no município de Ribeirão Branco
- SP, com 18.269 habitantes, 11,88% de sua população encontra-se
em situação de extrema pobreza. De acordo com o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) Ribeirão Branco ocupa o
último lugar (645) no “ranking” referente ao Estado de São
Paulo2. A partir do método etnográfico, foi possível elaborar
relatos da realidade que nos aproximamos. Utilizando as próprias
palavras da dona de casa: “Se não tivesse o bolsa família, meus
filhos não iriam conseguir terminar os estudos, a gente ia
continuar nas plantações por aí”. O programa trouxe a sua família
à possibilidade de voltar à cidade, aos filhos a garantia estudo,
o tratamento de saúde do filho mais velho, que realizou duas
cirurgias de coração encaminhado pelo município, além da
possibilidade de aquisição de vestimentas, antes disso as
crianças andavam com roupas doadas, “trapos velhos e rasgados”. O

montante transferido pelo PBF não é suficiente para garantir
todas as necessidades básicas de uma pessoa, todavia, embora
cheio de dificuldade, empecilhos e urgência de melhora3, o
beneficio exerce várias mudanças na vida de diversas famílias.
Como a moradora de Ribeirão Branco nos disse: “O dinheiro do
bolsa é pouco, mas ajuda, muito e muito”. Retrocedendo aos eixos
principais do PBF, podemos concluir que o alivio imediato da
pobreza ocorreu, o acesso a saúde e a educação melhoraram. Por
hora, concluímos que o governo embora apresente diversas falhas
no que tange os programas assistenciais, especificamente o PBF,
tenta cumprir os objetivos das condicionalidades propostas como
parte do programa.
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Tema:

BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Os profissionais de saúde, em seu exercício profissional, têm
acesso a diversos dados e informações sobre a intimidade e
privacidade dos pacientes/ usuários dos serviços de saúde e
familiares, às quais, fora destas atividades, não as teriam.
Inúmeros são os dilemas vivenciados relacionados à privacidade, à
confidencialidade e ao sigilo das informações e estas questões
estão intrinsecamente ligadas aos referenciais da bioética, pois
relaciona a princípio ético e moral que envolve a confiança entre
as pessoas, e assim questões como: a dignidade humana, a
responsabilidade na guarda do sigilo, a autonomia no processo
decisório sobre quando não se deve ou se faz necessária à
revelação das informações, bem como a vulnerabilidade que o
paciente e o profissional estão sujeitos por meio destas
questões. O sigilo profissional constitui um dever moral e legal
aos profissionais, e um direito a dignidade daquele que o
confidencia, necessitando de reflexão crítica à luz da bioética,
por meio da legislação. Este estudo objetivou analisar na
literatura científica nacional e principais legislações os
aspectos ético-legais referentes ao sigilo profissional como um
direito à dignidade da pessoa na visão bioética. Trata-se de um
estudo de natureza descritiva, bibliográfico e documental, com
abordagem quali-quantitativa, em periódicos nacionais de 2004 a
2014, e nas legislações brasileiras, como: Constituição Federal,
Código Penal, Código Civil, Códigos de Ética dos Profissionais de
Saúde, Decretos, Resoluções, e Declarações de Direitos Humanos e
Bioética. O estudo foi desenvolvido em consulta nas bases de
dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific
Electronic Library Online (SciELO), na Biblioteca Padre Inocente

Radrizzani do Centro Universitário São Camilo, através dos
descritores: sigilo, sigilo profissional, dignidade humana. Como
resultados do estudo, foram encontrados 64 artigos, e destes
utilizados 26 por se enquadrarem aos objetivos propostos. A
quebra de sigilo, privacidade ou da confidencialidade pode
acontecer nas relações entre profissionais e familiares,
terceiros e outros profissionais. O sigilo e confidencialidade
estão fundamentados no direito à intimidade, descrito e garantido
pela Constituição Brasileira, e nas demais legislações. A quebra
de sigilo e confidencialidade deve passar por análises dos
direitos e deveres, por conter nuances delicadas pela
complexidade da temática, tanto para pacientes/ usuários dos
serviços de saúde, quanto para os profissionais, devido à
especificidade dos casos, impacto psicossocial, estigma e interrelações sociais. É importante a conscientização dos
profissionais e responsabilidade na tomada de decisão relacionada
às questões inerentes ao sigilo profissional. Discussões e
análises aprofundadas sobre os assuntos que envolvem o sigilo
profissional são importantes, pois visam à preservação dos
direitos à cidadania e à dignidade humana.

PG 177

Referências:
1.

BRASIL. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

2.

Brasil. Declaração Universal sobre Bioética e direitos humanos. O Mundo da Saúde, São Paulo, v.29, n.3, p.457-458, jul./set., 2005.

3.

DINIZ, M.H. O estado atual do biodireito. 7.ed.rev.,aum. e atual São Paulo: Saraiva, 2010. 967 p.

4.
GRACIA, D. Pensar a bioética: metas e desafios. São Paulo: Centro Universitário São Camilo; Loyola, 2010. 568 p. Tradução de Carlos Alberto
Bárbaro.
5.

HOSSNE, W.S. Bioética: Princípios ou referenciais?. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 30, n. 4, p.673-678, 2006. Out/dez.

6.

PESSINI, L. Bioética: Um grito por dignidade de viver. 3. ed. São Paulo: Paulinas, 2008.

7.

SÁ, A.L.; Ética profissional. 9.ed. 3 reimp São Paulo: Atlas, 2010.

Fontes: Custas foram

de responsabilidade do
próprio pesquisador

Conflito: Não houve

conflitos de interesse

Apresentador: Eliane

Caixeta de Lima Lucas

Modalidade: Poster

PG 178

REL ATO DE PESQUISA
SIGILO: UM DIREITO DA PESSOA VIVENDO COM O HIV/AIDS
Autores: Eliane Caixeta de Lima Lucas; Alexandre Juan Lucas, Centro Universitário São Camilo – SP, e-mail: profcaixeta@hotmail.com

Tema:

BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é hoje um dos
principais desafios da Saúde Pública por causar grande impacto
nos indivíduos acometidos. Coloca o sujeito em situação de
vulnerabilidade, aumenta o estresse e associado ao estigma
social, provoca sentimentos como o medo do abandono, da solidão e
da morte. Questões relacionadas ao segredo, sigilo e a
confidencialidade, são motivos de constante preocupação para as
equipes de saúde que lidam com pessoas com HIV. Este estudo teve
como objetivo analisar, por meio das publicações da literatura
científica nacional, as questões relacionadas com o sigilo
profissional quanto aos aspectos ético-legais referentes às
pessoas que vivem com o HIV. Trata-se de um estudo bibliográfico,
exploratório, foi realizado o levantamento da produção
científica, publicada sobre o tema, em periódicos nacionais de
1999 a 2012. Foram encontrado 15 artigos, 3 foram usados, 7
livros, a Constituição Brasileira, 8 Decretos, 7 Códigos de Ética
Profissional, 1 Portaria, 3 Declarações de direitos, 3 documentos
do Ministério da Saúde, 2 sites. O estudo foi embasamento na
legislação brasileira, como a: Constituição Federal, Códigos,
Decretos, Resoluções, e Declarações. O estudo foi desenvolvido em
consulta nas bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), através
dos descritores: direito, sigilo, confidencialidade, direito ao
sigilo, HIV/AIDS. Diretrizes foram descritas e normatizadas pelo
Ministério da Saúde para realização de ações integradas de
prevenção e promoção à saúde, como garantia dos direitos humanos,
para atender as necessidades das pessoas que vivem com HIV/AIDS.
A quebra de privacidade ou da confidencialidade pode acontecer
nas relações entre profissionais e familiares, terceiros e outros

profissionais. O sigilo e confidencialidade estão fundamentados
no direito a intimidade, descritos e garantidos pela Constituição
Brasileira, e nas demais legislações. A quebra de sigilo e
confidencialidade deve passar por análises dos direitos e
deveres, por ter nuances delicadas pela complexidade da temática,
especificidade dos casos, impacto psicossocial, estigma e interrelações sociais e afetivas, geradoras de exclusão social. É
importante a conscientização do profissional e responsabilidade
na tomada de decisão relacionada à pessoa vivendo com HIV/AIDS.
Discussões e análises aprofundadas sobre os assuntos que permeiam
estas questões são inevitáveis para a redução da discriminação do
individuo e preservação dos seus direitos à cidadania e à
dignidade humana. Constitui um dever moral, pois necessita
reflexão crítica à luz da bioética, muito além da legislação ou
normatização dos códigos, para que as decisões e pareceres não
destitua o sujeito da sua autonomia.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

INTRODUÇÃO: Observa-se que o Brasil vem enfrentando um
período de transição do perfil demográfico de sua população e,
consequentemente, do perfil epidemiológico também. É evidente
a inversão da pirâmide etária do país: o número de idosos tem
aumentado consideravelmente em relação ao número de crianças,
levando ao aumento da prevalência das Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT)(1) e das discussões em torno da organização de
um modelo de atenção que contemple os Cuidados Paliativos (CP) no
fim da vida. Existe uma estreita relação entre CP na Atenção Primária
à Saúde (APS) e as questões éticas relacionadas à equidade. Tais
questões têm sido discutidas, com frequência, nas publicações sobre
Justiça em Saúde do filósofo norte-americano, especialista em ética e
bioética pela Universidade de Harvard, Norman Daniels(2).
OBJETIVO:Identificar as experiências de acesso aos CP na APS, sob
a perspectiva de gestores, enfermeiros e usuários e inventariar
os problemas éticos relacionados ao acesso a estes cuidados.
METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo descritivo, qualitativo,
realizado a partir do referencial de Bardin (3). Realizaram-se entrevistas
semiestruturadas, as quais foram gravadas e transcritas. O critério
para a definição da amostra foi o de repetição. Participaram do
estudo 11 enfermeiros, 3 gestores e 8 usuários elegíveis para CP,
os quais estão inseridos em umas das 19 unidades de atenção
primária à saúde do município de Divinópolis, Minas Gerais, Brasil.
Aprovação pelo Comitê de Ética da UFSJ: parecer de número 812.278.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Emergiram as seguintes categorias
de análise temática: Qualidade do sistema de transporte municipal
e acesso físico aos cuidados paliativos; Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) como facilitadores do acesso dos usuários aos cuidados
paliativos; Sentimentos dos usuários frente ao acolhimento realizado

pelos profissionais; Significados atribuídos por profissionais de
saúde ao domínio teórico-prático acerca dos cuidados paliativos;
Funcionamento da unidade de saúde em estrutura física não
planejada: percepção de profissionais; Recursos materiais e sua
influência na assistência em cuidados paliativos. A desigualdade
no acesso dos usuários em CP aos materiais e a falta de estrutura
física das unidades remete ao que Norman Daniels afirma: os
sistemas de saúde em muitos países em desenvolvimento ainda
não estão preparados para atender a demanda de doenças crônicas
e deficiências associadas ao envelhecimento(2). Considerando-se
que os usuários e enfermeiros entrevistados moram/trabalham no
mesmo município, chama-se atenção à iniquidade no acesso aos
CP. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebeu-se que todos os problemas
inventariados são reflexo do despreparo da APS para a atenção em
CP e da falta de organização de uma rede estruturada para estes
cuidados no município. Por fim, aponta-se a necessidade de haver uma
sistematização de diretrizes e ações para implantação dos CP na APS e
equidade no acesso aos CP.
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Resumo:

O tabagismo é um importante problema de saúde pública e é
considerada a principal causa de morte evitável e está entre uma
das prevalências dos universitários. O objetivo deste estudo foi
analisar e comparar a prevalência do tabagismo entre os
graduandos dos cursos de ciências da saúde e ciências exatas de
uma universidade privada do município de São Paulo. Para a
elaboração deste estudo foi realizada uma pesquisa exploratória,
no tipo levantamento com abordagem quantitativa prospectiva, com
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas. A pesquisa foi
realizada com 1.184 alunos. Após a análise constatamos nos cursos
de ciências exatas que 538 (89%) não são fumantes, 40 (6,7%) de
alunos são fumantes, e 25 (4%) são fumantes esporádicos. Nos
cursos de ciências da saúde 528 (90%) não são fumantes, 25 (4,3%)
são fumantes, e 28 (4,9%) são fumantes esporádicos. Conclui-se
que o número de fumantes é pequeno (65) comparado com o número
de alunos não fumantes (1.066). Porém, mesmo com as políticas de
combate ao fumo ainda há a necessidade de intervenções,
principalmente dentre os universitários, pois os profissionais da
saúde tem a função de desenvolverem medidas de prevenção além de
promoverem a saúde e orientações quanto à legislação sobre o uso/
proibição ao uso do tabaco e malefícios à saúde, por meio de
políticas públicas.

2.Ministério da Sáude (BR), Instituto Nacional do Câncer.
Tabagismo:dados e números[internet].Riodejaneiro RJ):
MS;2014[acesso2014ab18].Disponível em:http//www.inca.gov.br/
tabagismo/frameset.asp?item=dadosnum&link=mundo.htm
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Resumo:

Introdução: No Brasil, a doação intervivos entre pessoas
geneticamente não relacionadas é regulamentada pelo Decreto n.
2600 de 2009¹, que determina a submissão à autorização judicial,
aprovação da Comissão de ética médica de instituição transplantadora,
da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e
comunicação ao Ministério Público. O objetivo desse estudo foi
conhecer, descrever e analisar o processo de autorização de doação
intervivos não relacionados no Brasil. Método: Trata-se de uma
pesquisa empírica analítica, descritiva e multimetodológica dividida
em sete diferentes estudos, com coleta de dados nos Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná (Registro 046/13
no CEP-FS/UnB). O Estudo 1 refere-se à análise documental de 41
Alvarás Judiciais, disponibilizados para consulta pública nos sites dos
Tribunais de Justiça referidos Estados. Os demais estudos referemse à análise qualitativa de entrevistas com quatro coordenadores
de CNCDO (Estudo 2); três coordenadores de Comissões de Ética
Médica de hospitais transplantadores (Estudo 3); três promotores de
justiça (Estudo 4); sete médicos de equipes transplantadoras (Estudo
5); seis psicólogos de instituição transplantadora (Estudo 6) e com
sete doadores de rim ou fígado (Estudo 7). Utilizou-se a análise
documental² e categorização dos dados³ e a Bioética de Intervenção4
e Bioética de Proteção5 como ferramentas teóricas. Resultados:
Os estudos evidenciaram que não existem registros de dados que
forneçam informações fidedignas e o controle social. O foco principal
foi à emissão da autorização judicial, por ser uma obrigatoriedade
legal. As diferentes instâncias demonstraram que cumprem as
formalidades legais, mas não utilizam ações interventivas que

favoreçam a diminuição da vulnerabilidade dos envolvidos6, tornandoos mais fragilizados e aumentando os conflitos éticos. Considera-se
necessário e ético supor uma responsabilidade do Estado na proteção
dos doadores e receptores, vulneráveis tanto pela necessidade de
um órgão para a melhoria da qualidade de vida como também em
relação aos motivos, altruístas ou não, que levam uma pessoa a
dispor de parte do seu corpo em benefício de outrem7. O presente
estudo permite inferir que o programa de transplante brasileiro está
assentado em uma regulação ineficiente uma legislação que pode
encobrir possibilidades e ineficácia jurídica, por não representar a
segurança legal e moral indispensáveis para coibir o comércio ilegal
de órgãos e proteger as pessoas mais vulneráveis envolvidas nesse
complexo processo.
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Esta investigação alinha-se à discussão que presentemente se
realiza em torno dos determinantes sociais da saúde,
pretendendo destacar o aspecto cultural dessa determinação.
Segundo a OMS1 “ao invés de reduzir as iniquidades em saúde, é
comum que o setor saúde acabe por piorá-las (...) [em razão],
por exemplo, (...) das atitudes dos profissionais da saúde em
relação a diferentes grupos da sociedade”. O estudo buscou
contribuir na produção de informações relevantes para o
desenvolvimento adequado do SUS, uma vez que características
ou fatores étnico-culturais podem estar relacionados à
produção das desigualdades em saúde expondo segmentos da
população a uma condição de maior vulnerabilidade, como parece
ser o caso dos participantes de comunidades tradicionais de
terreiro. As cosmovisões de participantes de terreiros
constituem “fenômenos sociais totais”, que permitem “a
apreensão do mundo como realidade social dotada de sentido”2.
Considerando os princípios da Declaração Universal sobre
Bioética e Direitos Humanos da UNESCO3, que destaca o respeito
pela diversidade cultural e pluralismo, o estudo objetivou
construir uma proposta de modelo de atenção à saúde e produção
de equidade em contextos de diversidade cultural; identificar
a presença de elementos relacionados à diversidade cultural,
em particular religiosa, nos documentos e protocolos adotados
pelas unidades de saúde; e, conhecer as percepções de
profissionais da saúde das UBS em relação ao trabalho com a
diversidade cultural (Aprovado CEP: 894.757). Método: revisão

bibliográfica, análise documental realizada realizados em três
UBS de Campinas (SP) e João Pessoa (PB) e 25 entrevistas com
profissionais de saúde, as quais foram submetidas à análise e
interpretação dos dados segundo Minayo4 e, posteriormente, os
dados foram triangulados. Resultados: o levantamento
bibliográfico demonstrou que as aproximações e interações
entre os terreiros e o SUS devem se dar numa perspectiva de
ecologia de saberes5, pois caso contrário, há um risco de
propostas de integração “colonizadoras”, nas quais são
ignoradas particularidades sobretudo das partes que conseguem
mobilizar menos recursos de poder. Os estudos nas UBS
evidenciaram o “despreparo” do SUS para lidar com a questão da
diversidade cultural e religiosa. A surpresa, ou a falta de
sentido, percebida inicialmente pelos trabalhadores em relação
ao porquê de se discutir a relação entre saúde e religião deu
lugar a um entendimento de que se trata de uma temática
fundamental, porém ignorada nas práticas de cuidado à saúde
por eles realizadas. Confirmam as denúncias de práticas de
discriminação e intolerância religiosa que são empreendidas de
formas sutis e veladas no âmbito do SUS. Conclusões: os
resultados fomentaram a elaboração de um “Guia para o trabalho
em saúde em contextos de diversidade cultural” para ser
desenvolvido pela própria unidade, na forma de oficinas breves
e interligadas que podem ser realizadas nas reuniões da equipe
de saúde.
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Resumo:

Introdução: O total desperdiçado no Brasil é de 40 mil
toneladas de alimentos por dia. 14 milhões de pessoas passam
fome e 39,5 milhões vivem em situação de insegurança alimentar
e nutricional.¹ Esse desperdício ocorre em todos os processos,
desde do campo até chegar à mesa do consumidor, violando o
Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e a Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN), que preconizam que todos os
seres humanos têm direito de ter acesso a uma alimentação
adequada sem discriminação.² Neste sentido, o Banco de
Alimentos (BA) é uma ferramenta que gera resultados, pois
arrecada alimentos que estão fora dos padrões de
comercialização e distribui para entidades sem fins lucrativos
que os doam para famílias que estão em vulnerabilidade
social.³ Objetivo: Diagnosticar o impacto socioeconômico do
BA. Metodologia: Estudo transversal, observacional, descritivo
de abordagem quantitativa do BA de Curitiba, cujo gestor é a
CEASA/PR, sob o parecer nº 1011042. Constitui-se de três
etapas: pré- analise, exploração do material e tratamento dos
resultados. As informações foram coletadas via levantamento de
dados dos anos de 2011 a 2014. Os resultados foram analisados
através de métodos estatísticos e medida de frequência.
Resultados e Discussão: O BA se destina ao combate do
desperdício de alimentos através da arrecadação de alimentos
perdidos ao longo da cadeia produtiva.4 105 entidades foram
classificadas como associações representando 45,71% da amostra
e 70,47% da população pertencia ao público adulto. As pessoas
acolhidas pelas entidades não estão aptas para exercer suas
potencialidades e a qualidade de vida não é preservada, por
isso, elas precisam ser protegidas pelo princípio da dignidade

humana que é a principal razão pela qual as estratégias de
SAN, de erradicações da pobreza e da fome podem ser integradas
ao DHAA.5 Ao longo desses anos foram atendidas uma média de
210,27 entidades beneficiando 49,39 mil pessoas. Em quatro
anos foram doadas a média de 181,50 toneladas de alimentos,
sendo que os anos com maior e menor arrecadação foram 2012 e
2014 com um total de 293,52 e 87,32 toneladas,
respectivamente. A quantidade de alimentos repassada para as
entidades, não foi apresentada em 2014 e a média dos outros
anos foi de 176,31 toneladas. Já o total, ao longo de quatro
anos, enviado ao lixo foi de 681,34 toneladas de alimentos.
Esses insumos desprezados poderiam ir para o BA, pois à
disponibilidade de alimentos saudáveis, garante cuidados a
grupos biologicamente vulneráveis,6 a fim de respeitar
proteger, promover e prover o DHAA.7 Conclusão: Neste estudo,
o total de alimentos destinado ao lixo é muito maior do que o
total enviado ao BA, demonstrando que é necessária uma maior
conscientização em torno dele, para garantir o DHAA e a SAN
para pessoas em vulnerabilidade social, assegurando a
dignidade humana, favorecendo a justiça, igualdade e equidade.
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RELATO DA ATUAÇÃO DE UM CEUA NO ESTADO DO PIAUÍ
Autores: Fabrício Ibiapina Tapety (Centro Universitário Uninovafapi- email: fabricio100@hotmail.com), Fernando Luiz Lima de Oliveira (Centro Universitário
Uninovafapi-e-mail: fernando@uninovafapi.edu.br), Cíntia Maria de Melo Mendes (Centro Universitário Uninovafapi-e-mail: cintiamendes@uninovafapi.edu.
br)
Tema:
BIOÉTICA E DIREITO ANIMAL
Resumo:
A análise do trabalho Comissões de ética de Uso de Animais é
de suma importância para ser conhecer o perfil da pesquisa e
ensino no Brasil. A Comissão de Ética no Uso de Animais do
Centro Universitário UNINOVAFAPI é um órgão colegiado,
interdisciplinar que revisa eticamente projetos de pesquisa e
protocolos de aulas práticas da instituição. OBJETIVO:
Analisar o resultado das avaliações éticas dos projetos de
pesquisa e ensino revisados por uma comissão de ética de uso
de animais em um centro universitário do Piauí. MÉTODO: Foi
realizado em junho de 2015, um levantamento quantitativo das
características dos projetos de pesquisa e de ensino
submetidos nos anos de 2013 e 2014. Os critérios avaliados
foram: o tipo de projeto, o curso de origem, a espécie
animal, o tipo de eutanásia e o grau de invasividade.
RESULTADOS: Em 2013 foram submetidos dez projetos de ensino e
somente dois de pesquisa, já no ano de 2014, foram oito de
ensino e onze de pesquisa. O curso que mais submeteu projetos
em foi o de medicina. As espécies mais utilizadas foram o
Rattus norvergicus e Mus musculus. Quanto ao grau de
invasividade foi verificado uma diminuição no número de
projetos com grau 3. A técnica de eutanásia prevalente foi a
sobredose de anestésico. A grande maioria dos projetos foi
aprovada. Foi verificado uma composição multiprofissional dos
membros, em sua maioria mestres e doutores. ANÁLISE CRÍTICA:
Há uma tendência no aumento da submissão de projetos voltados
para a pesquisa, enquanto que a submissão do número de
projetos de ensino utilizando animais mostram uma sutil
diminuição em seu número. Essa é também uma tendência mundial
como já relatada por outros estudos que apontam que os
educadores de cursos da área da saúde em universidades já

aderiram ou estão aderindo ao chamados métodos substitutivos/
alternativos ao uso de animais no ensino de disciplinas na
área de biomédicas/biológicas1 .O livro apresenta ao mundo
científico o conceito dos 3Rs, do inglês Replacement,
Reduction e Refinement, que significa a Substituição do uso de
animais por métodos alternativos, a Redução do número de
animais usados e o Refinamento dos procedimentos aos quais os
animais são submetidos2. O uso de animais em qualquer
ambiente educacional terá um impacto, para o animal e para o
aluno, nesse caso, o alvo do processo ensino-aprendizagem3.
Algumas universidade brasileiras desenvolveram técnicas
alternativas que beneficiam os animais4. Em relação à espécie
de animal estudada, a preferência por roedores, em especial
pelo Ratus norvergicus, pode ser explicada pela facilidade de
manejo dessa espécie. Quanto ao método de eutanásia, há
indícios de um refinamento ético nos projetos. A composição
pluralista, indica que o mesmo está de acordo com as
legislações pertinentes 5,6. As CEUAs variam quanto à forma
de trabalho, mas todas direcionam esforços para que os animais
sob sua supervisão, sejam utilizados de maneira humanitária7.

Referências:
1RUSSEL, W.M.S.; BURCH, R.L. The principles of humane
experimental technique. London: Hiperion Books, 1992. Disponível
em: http:// http://altweb.jhsph.edu/pubs/books/humane_exp/het-toc .
Acesso em: 2012.
2BONES, V. C. . O uso de animais em aulas práticas do ensino
médio. Educação e Cidadania, v. 14, p. 8-15, 2012.
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Tema:
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos reconhece
que a saúde não depende unicamente do desenvolvimento de
pesquisas científicas e tecnológicas; no artigo 11 atesta que nenhum
indivíduo ou grupo deve ser discriminado ou estigmatizado por
qualquer razão, o que constitui violação à dignidade humana,
aos direitos humanos e liberdades fundamentais. Baseado nestes
princípios optamos em desenvolver a investigação relacionada à
postura de trinta professores e sessenta estudantes de uma escola
Pública diante de casos de doenças crônicas no contexto escolar.
Estabelecemos como objetivos identificar no contexto escolar atitudes
de alunos e professores em relação a pessoas portadoras de doenças
crônicas na realidade social, visto que em diferentes situações de
colegas acometidos de doenças, foi possível identificar rejeição e
exclusão social. Segundo objetivo esteve atrelado ao conhecimento
científico das pessoas da amostra, e as atitudes que estes assumiriam
diante de indivíduos portadores das doenças como a AIDS, o vitiligo,
a psoríase e o câncer. A bioética pode contribuir para a reflexão
sobre a vulnerabilidade, particularmente na área da saúde. Os seres
humanos são afetados por vulnerabilidades em decorrência da falta
de acesso à educação, da pobreza, das doenças crônicas e endêmicas,
das dificuldades geográficas entre outras. O desconhecimento das
diversas alterações que podem acometer o ser humano decorrentes de
um câncer, por exemplo, provocam diferentes reações nos indivíduos,
que podem até compreender adotando atitudes de acolhimento, mas
também de exclusão. Na organização dos instrumentos de coleta
de dados com perguntas abertas e fechadas, um instrumento foi
dirigido aos professores e outro aos estudantes da escola; colocamos
exemplos de casos e fatos de pessoas portadoras de AIDS, o vitiligo, a
psoríase e de câncer, doenças cujos tratamentos expõem visivelmente

seus portadores às mais diversos situações de discriminação no meio
social. Na análise foram utilizados métodos de tabulação de dados
quantitativos e qualitativos. Resultados: Os dados revelaram maior
exclusão dos professores em relação aos alunos às pessoas portadoras
de doenças crônicas. Ficou evidente que uma educação ‘científica’
pode melhorar o convívio de pessoas portadoras de doenças crônicas
com indivíduos sadios. Muitas vezes o afastamento e exclusão entre
as pessoas, acontecem devido ao desconhecimento que as pessoas
detêm sobre as doenças modos de transmissão, tratamento, entre
outros aspectos.

Fontes: não tem
Conflito: sem conflito

de interesse
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Tema:

BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Introdução: A história dos povos quilombolas, caracterizandose pela ancestralidade afro-brasileira na construção grupal e
agrária por natureza na resistência à escravatura, se
transformara ao longo dos séculos, numa matéria adjacente e
marginalizada ainda que reconhecida por vias legais e
institucionais.
Objetivo: Analisar, através de pesquisa bibliográfica e
jurisprudencial como a evolução do Direito Constitucional
concebe a reparação e efetivação dos direitos dos quilombolas.
Metodologia: Revisão Crítica literária através de fontes
digitais e impressas, aliadas ao viés investigativo,
alicerçado na criatividade e conhecimentos nas áreas de
bioética e Direito.
Desenvolvimento: 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 Transitórias¹, 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 Federal²
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.
Conclusão: 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, bem como a Convenção de Nº 169 da OIT(Organização
Internacional do Trabalho)³ onde estabelece o princípio do
auto-reconhecimento à estes povos. 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.

Fontes: UNIPAR-PR
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CONSIDERAÇÕES BIOÉTICAS NA RELAÇÃO ENTRE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE E USUÁRIOS
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Diogo José dos Santos Silva - Instituto Apolo - diogosantos@institutoapolo.org

Tema:

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA DA BIOÉTICA

Resumo:

O Instituto Datafolha, em pesquisa solicitada pela Associação
Paulista de Medicina, verificou que de todos os usuários que
se utilizaram dos planos de saúde nos dois anos anteriores à
2013, cerca de 79% enfrentaram entre 4 a 5 problemas no
acesso aos serviços médicos contratados, ao mesmo tempo em
que, durante 13 anos consecutivos, as operadoras lideram o
índice de reclamações do Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC). Estes dados demonstram uma prática crônica
e generalizada protagonizada pelas operadoras de planos de
saúde em desfavor dos usuários.
Na mesma pesquisa foi constatado que, mesmo que 79% dos
usuários que utilizaram os planos tenham se submetido a
diversos e variados problemas no acesso aos serviços, cerca de
12% pagou por atendimentos particulares e 22% buscaram
atendimentos no SUS, enquanto menos de 2% procuram o Poder
Judiciário para a defesa de seus direitos. Por fim, de acordo
com os dados da ANS, neste mesmo período, menos de 1 a cada
10.000 usuários apresentaram queixas administrativas contra as
operadoras.
Por meio de uma simples intelecção lógica, compreende-se que a
desproporcionalidade entre as reiteradas negativas das
operadoras em relação aos danos decorrentes das poucas
numerosas demandas administrativas e judiciais indica os
contornos do benefício financeiro proveniente desta conduta,
comportamento que desconsidera os mandamentos legais e
contratuais delineados pelo Poder Judiciário para sobrelevar
os ganhos econômicos empiricamente auferidos.
Referidas circunstâncias buscaram ser demonstradas nesta
pesquisa, realizada por meio da coleta e análise de decisões

exaradas em processos judiciais em trâmite perante o Tribunal
de Justiça de Pernambuco no ano de 2014 e 2015, delimitados
aos temas envolvidos com autorização para a realização do
exame de “PET-SCAN” e com assistência médica domiciliar (HomeCare). De acordo com esses dados, é possível compreender que
todas as justificativas jurídicas das operadoras já foram (e
continuam sendo) rechaçadas pelo tribunal pernambucano, e,
ainda, assim, as operadoras persistem em protagonizar a mesma
conduta reconhecidamente ilícita.
Desta forma, demonstra-se que as “negativas” das operadoras
não se arvoram em conflitos de interpretações de leis e
contratos, ou mesmo na preocupação com os riscos a que o
paciente estará submetido, mas, em verdade, estão vinculadas
apenas à avaliação do benefício econômico que será auferido
com o cumprimento ou descumprimento das normas a que estas
empresas possuem plena ciência que devem obedecer.
A desconsideração dos aspectos morais, jurídicos e éticos por
parte das operadoras, ignorados em função dos acréscimos
financeiros oriundos deste cenário, indica um dilema ético de
elevada importância para a classe médica, especialmente
relacionado com os profissionais gestores das operadoras,
assim como com os médicos que se submetem às reiteradas
intervenções restritivas na relação com os pacientes.
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Tema:

BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Introdução: Os concursos para seleção de docentes nas
universidades públicas são regidos por normas editalícias que
devem obedecer os princípios constitucionais e
infraconstitucionais da administração pública para que sejam
realizados de forma justa e proba. Sendo o edital a lei do
certame, torna-se relevante a análise crítica e sistemática
das suas normas para avaliar se estão sendo adequadamente
defendidos os interesses da Administração Pública e os
direitos dos candidatos.
Objetivos: Avaliar o grau de cumprimento, nos editais de
concursos públicos para docentes na área de Deontologia/
Ética/Bioética, dos princípios jurídicos da isonomia,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência e motivação, bem como dos princípios bioéticos da
não-maleficência e justiça; Propor medidas, embasadas em boas
práticas de avaliação, para melhorar a eticidade nos concursos
para seleção de docentes em universidades públicas.
Metodologia: Elaboração e aplicação de formulário de revisão
sistemática, composto por 100 itens, a editais de concursos
públicos, publicados nos últimos dez anos, para acesso ao
quadro permanente de docentes da área de
Ética/Deontologia/Bioética em dez universidades públicas de
excelência, na avaliação do MEC. Foram excluídos editais para
professores substitutos e temporários.
Resultados: Foram analisados 7 editais de concursos, dos quais
3 na área de bioética, 1 na área de Deontologia e 3 em ética.
Há uma grande diversidade nos procedimentos usados pelas
universidades, sendo notável a completa ausência de critérios
para julgamento das provas pelos examinadores em 3 dos

editais, sendo a nota (de 0 a 10) atribuída sem motivação. 4
editais descreveram os critérios associados aos valores a
serem atribuídos aos mesmos, estando ausente a valoração
específica dos títulos em 70% da amostra. O período de
inscrições foi em média de 20 dias. As condições de
impedimento de membros da banca examinadora foram registradas
em 2 editais. A correção independente por cada examinador foi
descrita em 4 editais. O prazo para recurso variou de 1 a 10
dias, com restrições em alguns editais à sua interposição.
Conclusões: A adoção de critérios científicos e
pedagogicamente embasados para avaliação de desempenho dos
candidatos deve ser obrigatória nos concursos para docentes de
universidades públicas. É viável a redução do excesso de
subjetividade, capaz de violar os princípios bioéticos da nãomaleficência e justiça e ferir os direitos legais dos
candidatos. O tratamento igualitário aos concorrentes, sem
qualquer discriminação, pode ser atingido com medidas de
redução de vieses de seleção tais como o sorteio dos membros
da banca entre uma amostra mais ampla e sem conflitos de
interesse com candidatos, uso de procedimentos mais rigorosos
para correção às cegas das provas escritas e construção de
planilhas mais completas e objetivas, embasadas em
competências, para avaliação dos critérios ou indicadores
previstos nas diversas provas do concurso
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BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Considerando o contexto que envolve a onda de regulamentação
de bancos genéticos ao redor do mundo e os interesses
econômicos envolvidos, o artigo proposto apresentará uma
reflexão a respeito do atual panorama da regulamentação dos
bancos de perfis genéticos para fins de investigação criminal
no Brasil. O objetivo é diminuir a lacuna técnico-científica
nos debates a respeito da nova tecnologia,partindo de uma
metodologia que observa quatro etapas: a) o mapeamento dos
temas mais sensíveis em relação ao tratamento de dados
genético, de acordo a doutrina especializada; c) a
identificação da regulamentação brasileira a respeito desses
temas; c) a avaliação do impacto dessa regulação em relação
aos riscos de discriminação genética.
Existe uma necessidade crescente por um debate público de
qualidade a medida em que os bancos de dados de DNA se
expandem pelo mundo. A manipulação genética para fins de
identificação criminal já é uma realidade. Cerca de cento e
vinte países já possuem ou estão discutindo a implementação de
bases de dados genéticos para fins de investigação criminal
atualmente. Com a recente regulamentação brasileira, o país
surge com a promessa de representar o maior banco de perfis
genéticos da América Latina e um dos maiores do mundo.
Seguindo a tendência mundial, o país aprovou em 2012 a Lei
12654, que prevê a coleta obrigatória de material genético
para investigação criminal, sob a justificativa da necessidade
de reforçar a eficácia global de aplicação das leis penais,
dada a baixa elucidação dos delitos no país. O uso de perfis
de DNA para fins de investigação criminal pode

constituir em uma ferramenta a trazer grandes benefícios para
a sociedade, contribuindo com a resolução de crimes e mesmo
inocentando pessoas erroneamente julgadas. Por outro lado, na
medida em que os perfis genéticos não são meras impressões
digitais, mas consistem em uma janela aberta para o
diagnóstico de saúde de cada indivíduo, bem como de sua
família, a coleta e guarda de amostras biológicas de DNA
trazem preocupações a respeito do equilíbrio entre as
necessidades legítimas da aplicação da lei e a garantia de
direitos humanos.
Entre os riscos envolvidos no tratamento de dados genéticos,
destacam-se os riscos de estigmatização e discriminação dos
indivíduos e seus familiares. Esses podem ocorrer
especialmente devido a mutações genéticas que provocam ou
aumentam o risco de distúrbios hereditários.
A partir do mapeamento da regulamentação brasileira em relação
aos aspectos sensíveis apontados no artigo proposto,
buscaremos explorar os riscos de estigmatização e
discriminação genéticas, utilizando como referência a
experiência americana com a Lei GINA.
Diante de diversas omissões regulatórias a respeito de temas
sensíveis de tratamento de dados genéticos,parece que o risco
de os dados presentes no material biológico manipulado e
nos respectivos perfis genéticos serem utilizados para fins
discriminatórios é real.
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Tema:
BIOÉTICA E HUMANIZAÇÃO

Resumo:
O artigo relata a experiencia pertinente ao recurso
cinematográfico, didático e reflexivo e a bioética como
proposta articuladora para o enfrentamento das desigualdades,
subsidiado pelo filme Os melhores dias de nossas vidas,2004 1.
Drama de dois jovens com limitações, tetraplegia devido a uma
doença degenerativa muscular e paralisia cerebral ao nascer.
Descontentes planejam, auxiliados por uma jovem, deixar a
instituição para viver suas vidas intensamente. Objetivo:
debater através da linguagem cinematográfica aspectos
relativos à bioética contrapondo às desigualdades das pessoas
com deficiência institucionalizadas. Objeto da experiência:
Cinema como tônica principal altercado com a bioética,
desigualdade e pessoa com deficiência. Método: Entendo que os
casos reais limitam a ação sobre a realidade. Assim, a
temática do filme oferece guarnição reflexiva de difícil
consenso e sem compromisso com a realidade. O roteiro imprime
reflexões sobre a ciência, justiça integrada a autonomia da
pessoa com deficiência e à desigualdade acerca do olhar dos
que desempenham a função institucional de proteção. Considerei
aspectos de tomada de decisão diante aos problemas éticos que
expõem uma teoria alicerçada na ética principialista:
autonomia,beneficência,não maleficência,justiça mesclando com
a ética, moral,valor e etiqueta. Resultados: A arte
cinematográfica tem a mobilidade de projetar as ficções
vislumbrando temas polêmicos que conduzem à construção
imagética de um espaço por vir, ou, a possibilidade de
revisitarmos um passado que não mais nos pertence. Recortes
cinematográficos possibilitam pensar na coexistência da

autonomia reduzida com respeito,considerando as imposições
institualizadas que demovem a autonomia individual
incapacitando o cidadão de direitos a tomar decisões de fórum
íntimo. Análise transcrita, mais minhas percepções, compuseram
a discussão do artigo para o agir ético, provocando reflexão
crítica humanitária; agir consciencioso, contrário ou não, aos
princípios institucionais com valores instituídos.Haja vista
que a bioética integra as áreas do conhecimento trazendo
implicações diretas sobre a vida das pessoas e os seus
saberes.2,3 Enfatiza a valorização do desejo da pessoa com
deficiência aliado ao conhecimento das suas reais
possibilidades de inserção à sociedade.3 Entrelaça debate
sensível sobre, amor, liberdade e dignidade da pessoa com
deficiência. Conclusão: Cinema e bioética aliam-se na
divulgação e no conhecimento formativo reflexivo de futuros
cidadãos de direitos e deveres, estimulando a problematização
de temas polêmicos. Análise Crítica: Referenciada teoricamente
a bioética compreende abordagem complexa e resolutiva dos
problemas que contornam o viver e o morrer, não apresenta
solução ideal, mas a melhor solução para a circunstância. E o
cinema perpassa a nossa consciência atingindo nossos
sentimentos auxiliando na compreensão de conceitos,mobilizando
novas formas de lidar com os nossos conflitos.
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BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:
A violência é considerada um dos principais agravantes
epidemiológicos para o mundo, sendo reconhecida como um
problema de saúde pública1. A violência sexual, embora não seja
a mais prevalente, constitui uma das manifestações mais severas
da violência de gênero contra a mulher, com consequências mais
impactantes do que os demais tipos. A atuação como enfermeira
do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar em um hospital
de grande porte, no Norte do Rio Grande do Sul, oportunizou a
constatação do elevadonúmero de notificações de violência, bem
como a importância destas no enfrentamento daviolência sexual.
Período de Realização: Janeiro de 2012 a março de 2015.
Objeto daexperiência: Notificação da violência sexual.
Objetivo: Relatar a experiência em um Núcleode Vigilância
Epidemiológica Hospitalar e análise da violência sexual na perspectiva
da bioética da proteção e da intervenção.
Método: Relato de experiência. Resultados: Inerenteao crescente
número de casos registrados emerge a constatação de que a vigilância
epidemiológica, por meio dos dados de notificações, auxilia na
identificação da violência. A violência é um fenômeno permeado
pela invisibilidade, por ocorrer predominantemente no ambiente
doméstico e na maioria dos casos o agressor possuir algum vínculo
com a vítima 2. O aumento das notificações tem um aspecto‘positivo’,
podendo contribuir na redução da invisibilidade da violência e
amplia a discussão do acesso e garantia dos direitos das pessoas em
situação de violência. Análise Crítica: o modelo bioético princiapialista

é insuficiente para responder aos altos índices de exclusão social e
situações de vulnerabilidade em países como o Brasil3. A bioética da
intervenção e da proteção, ainda que abrangendo aspectos conceituais
diversos, tem comprometimento com questões no campo social,
com indivíduos excluídos, oprimidos, vítimas das relações desiguais
de gênero e aponta a responsabilidade do Estado na proteção dos
vulneráveis4.
Conclusões: A vigilância epidemiológica, a bioética da intervenção e
da proteção podem melhor contextualizar a problemática da violência
sexual no que se refere à vigilância como instrumento de notificação.

Referência:
1 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.
Departamento de Análise de Situação de Saúde. Viva: instrutivo
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de Análise de Situação de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2011,
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2 D’OLIVEIRA, AFPL; SCHRAIBER, LB. Mulheres em situação de
violência: entre rotas críticas e redes intersetoriais de atenção. Rev.
Med., São Paulo, v.92, n.2, p.134-40, 2013.Disponível em:<file:///C:/
Documents%20and%20Settings/Usu%C3%A1rio/Desktop/79953110341-1-SM%20usp.pdf>. Acesso em: 22 maio 2015.
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BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

ntrodução O estudo realizado destina-se ao levantamento de dados
referente ao acompanhante (cuidador) na UTI oncológica, através da
avaliação psicológica diária, junto a equipe e ao paciente, destinado a
melhoria do cuidado físico, emocional e social do paciente submetido
à internação na UTI. O processo de adoecimento é um dos grandes
desafios de todo o ser humano, conviver com o sofrimento físico,
psíquico, a perda da autonomia e identidade é um fator a ser
considerado. A bioética enquanto ciência tem contribuído no campo
da saúde com os dilemas da atualidade, mediante o resgate da
autonomia, enquanto autodeterminação do paciente para a tomada
de decisões sobre sua própria vida, saúde.6
Objetivo Levantar através da prática em UTI as relações estabelecidas
entre paciente e acompanhante (cuidador) e a implicação da equipe,
correlacionadas com o principio de autonomia da bioética.
Método Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura e a
prática da assistência psicológica mediante a análise dos discursos,
apresentados pelos pacientes adultos e acompanhantes (cuidadores),
que permaneceram na UTI. O critério desta pesquisa prática teve
como base a permanência do cuidador na UTI, e a condição física
do paciente para que o cuidador permanecesse na UTI. O cuidador
somente torna-se efetivo quando o paciente apresenta-se, acordado,
contactuante com a realidade, sem sedação, com Glasgow acima de
9 correspondentes a escala. Os critérios de exclusão são pacientes
entubados, sedados, não contactuantes com a realidade. Foi realizado
um levantamento do período de três meses no ano de 2015 com inicio
em 02/03/15 á 29/05/15 em dias úteis.
Resultados O estudo realizado registra o relato dos pacientes
mediante a avaliação realizada com evidência nos discursos

principais, foram realizados um total de 181 atendimentos, sendo
105 atendimentos a pacientes com acompanhantes e 76 sem
acompanhantes. O número de pacientes com acompanhante é 76
e sem acompanhantes 69. Dos atendimentos psicológicos 43 foram
atendidos uma vez, 16 duas vezes, 15 três vezes, 4 uma vez e 5 uma
vez. A análise apresentada diante da relação numérica correlaciona
acima apresenta discursos relacionados aos pacientes atendidos
evidência a segurança, autonomia, capacidade de comunicação.
Conclusão De fato, o estudo realizado na UTI oncológica, enfoca a
importância da comunicação efetiva entre cuidador, paciente e equipe
para estabelecimento de vínculo, autonomia, segurança e confiança
do paciente. Este trabalho é construído diariamente na tentativa de
melhorar a qualidade da comunicação, autonomia, afeto e cuidado
que envolve todos os integrantes citados nesta pesquisa. A bioética
enquanto ciência tem uma contribuição fundamental no campo da
saúde a relação paciente, equipe e cuidador na UTI oncológica fazse necessário, o princípio de autonomia como forma de recurso na
tomada de decisão, o paciente precisa ser o agente de sua própria
vida, saúde, e a equipe facilitadora desse diálogo.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:
O Grupo PETI Direito foi acionado para se manifestar sobre a
legalidade da utilização de nome social na Universidade Federal de
Lavras, após o Conselho Universitário receber demanda originada de
constrangimento sofrido por estudante transexual ao utilizar serviços
da biblioteca universitária. A investigação seguiu vertente exploratória
e dogmática, revestindo-se de caráter bibliográfico. Foram consultados
diplomas normativos expedidos por órgãos da administração pública
federal, assim como regulamentos utilizados por instituições públicas
de ensino. Para fins de adequada identidade de gênero, entendese por nome social o prenome pelo qual a pessoa é identificada nas
suas relações sociais, independente do anotado no registro civil. Sob
óptica jurídica, verificou-se que a adoção do nome social encontra
guarida na proteção do pseudônimo, nos termos do art. 19 do Código
Civil, interpretado à luz do princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana (CR/88, art. 1º, III). Sob óptica bioética, contatou-se
que a adoção do nome social se coaduna com o princípio da justiça,
na medida em que determina a supressão de obstáculos fáticos que
impedem o exercício de liberdades fundamentais e a autorealização
da pessoa. Sabe-se que nome é sinal por meio do qual se designa um
indivíduo. É elemento indispensável para afirmação do ser humano e
sua inadequação, especialmente em termos de identidade de gênero,
pode ser fonte de discriminações, frustrações e danos de ordem física,
psicológica e social. O Grupo PETI Direito elaborou, então, proposta de
regulamento para utilização do nome social, que foi encaminhada ao
Conselho Universitário, em 28 de novembro de 2014. Com forte apoio

do Diretório Central de Estudantes, foi aprovada, em 7 de maio de
2015. A Resolução CUNI Nº 21/2015, possui onze artigos. Estabeleceu
que o estudante, independente da idade, poderá solicitar, a qualquer
tempo, a utilização do nome social, por meio de requerimento
escrito. O nome social será o único exibido em documentos de
uso interno, como diários de classe, listas de presença, cadastro de
dados e informações de uso social, comunicações internas de uso
social, identificação funcional, endereço de correio eletrônico, nome
de usuário em sistemas de informática. Na solenidade de colação
de grau, a outorga de grau será realizada mediante o uso do nome
social, sem menção ao nome civil, devendo constar da respectiva ata
o nome civil e o nome social. E o prenome anotado no registro será
utilizado somente para os atos que ensejarem documentos oficiais,
como históricos escolares e diplomas. Ficou também consignado
que a universidade promoverá ações de caráter pedagógico sobre a
utilização do nome social, além de configurar infração disciplinar o
não tratamento de pessoa por seu nome social. A utilização do nome
social nos registros acadêmicos e funcionais visa promover o respeito
aos direitos humanos e combater as diversas formas de preconceito,
intolerância e discriminação.
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BIOÉTICA, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Resumo:
INTRODUÇÃO: A Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp (FMB)
tem grande demanda de alocações e realocações de trabalhadores.
Esses processos envolvem aspectos biopsicossociais e podem
desencadear condições de maior vulnerabilidade desses trabalhadores,
cabendo ao gestor buscar assegurar os princípios básicos da bioética.
PERIODO DE REALIZAÇÃO: Entre janeiro de 2013 e maio de 2015
OBJETO DA EXPERIENCIA: Programa de Alocação, Realocação e
Readaptação de Servidores da FMB, fundamentado em princípios
bioéticos, visando a assertividade na alocação dos profissionais.
OBJETIVOS: demonstrar que processos de realocação de trabalhadores
pautados na ética e bioética são mais efetivos e trazem melhorias na
qualidade de vida no trabalho (QVT).
MÉTODOS: O programa inclui 4 etapas: acolhimento individualizado
para escuta e orientações sobre o processo; alinhamento entre
necessidades da instituição e identificação das habilidades, de forma
humanizada e participativa, ouvindo todas as partes envolvidas,
inclusive de possíveis supervisores e visita a possíveis locais de
trabalho; definição do novo local de trabalho em conjunto com
servidor, supervisor e RH; acompanhamento e avaliação. Foi aplicado
questionário entre os participantes do programa abrangendo aspectos
da organização do trabalho, das relações sociais, QVT e procedimentos
do programa.
RESULTADOS: Participaram da pesquisa 51 trabalhadores,
representando 59% do total (n=87). Para 90% dos entrevistados,
os procedimentos adotados foram satisfatórios, necessários ou
excelentes. 84% estão satisfeitos com as novas atividades que realizam;
96% avaliaram o relacionamento com os atuais colegas de trabalho e o
gestor como satisfatório, bom e muito bom. Para 51% dos servidores,

a mudança de local de atividade trouxe melhorias para a QVT. 43% dos
entrevistados consideram o novo ambiente muito bom, 33% bom e
20% satisfatório
ANÁLISE CRÍTICA: Os altos índices de satisfação demonstram a
aprovação e efetividade do programa, comprovando que processos
de alocação, realocação e readaptação, quando vinculados a princípios
bioéticos como autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça,
são mais efetivos. Com a possibilidade de participação na decisão do
novo local de trabalho, o programa evidencia a autonomia do sujeito,
princípio comum a todas as teorias éticas, trazendo novas perspectivas
no âmbito da gestão de pessoas. Deve-se procurar construir
parceria com sintonia, empatia e solidariedade com o trabalhador,
buscando decidir-se pelo melhor local. A bioética deve ser motivo
de ponderação para a opção, fruto de reflexão e juízo crítico. Tal
participação está ainda imbuída de questões subjetivas relacionadas à
cumplicidade e ao comprometimento futuro na nova área de atuação,
o que gera maior satisfação no ambiente, elevando os índices de QVT.
CONCLUSÕES E/OU RECOMENDAÇÕES: Avaliação da satisfação dos
servidores deve ser realizada periodicamente, para estudo e ajustes
necessários e efetividade do programa.

Conflito: NÃO HÁ
Apresentador:

ROSANA MARIA ALVES
BARRETO

Modalidade: Oral

Referências:
HOSSNE, W. S. Bioética: princípios ou referenciais? O mundo da Saúde,
São Paulo, v. 30 , n 2 p. 673-677, abr/jun 2006
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BIOÉTICA, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Resumo:
INTRODUÇÃO: A Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp (FMB)
tem grande demanda de alocações e realocações de trabalhadores.
Esses processos envolvem aspectos biopsicossociais e podem
desencadear condições de maior vulnerabilidade desses trabalhadores,
cabendo ao gestor buscar assegurar os princípios básicos da bioética.
PERIODO DE REALIZAÇÃO: Entre janeiro de 2013 e maio de 2015
OBJETO DA EXPERIENCIA: Programa de Alocação, Realocação e
Readaptação de Servidores da FMB, fundamentado em princípios
bioéticos, visando a assertividade na alocação dos profissionais.
OBJETIVOS: demonstrar que processos de realocação de trabalhadores
pautados na ética e bioética são mais efetivos e trazem melhorias na
qualidade de vida no trabalho (QVT).
MÉTODOS: O programa inclui 4 etapas: acolhimento individualizado
para escuta e orientações sobre o processo; alinhamento entre
necessidades da instituição e identificação das habilidades, de forma
humanizada e participativa, ouvindo todas as partes envolvidas,
inclusive de possíveis supervisores e visita a possíveis locais de
trabalho; definição do novo local de trabalho em conjunto com
servidor, supervisor e RH; acompanhamento e avaliação. Foi aplicado
questionário entre os participantes do programa abrangendo aspectos
da organização do trabalho, das relações sociais, QVT e procedimentos
do programa.
RESULTADOS: Participaram da pesquisa 51 trabalhadores,
representando 59% do total (n=87). Para 90% dos entrevistados,
os procedimentos adotados foram satisfatórios, necessários ou
excelentes. 84% estão satisfeitos com as novas atividades que realizam;
96% avaliaram o relacionamento com os atuais colegas de trabalho e o
gestor como satisfatório, bom e muito bom. Para 51% dos servidores,

a mudança de local de atividade trouxe melhorias para a QVT. 43% dos
entrevistados consideram o novo ambiente muito bom, 33% bom e
20% satisfatório
ANÁLISE CRÍTICA: Os altos índices de satisfação demonstram a
aprovação e efetividade do programa, comprovando que processos
de alocação, realocação e readaptação, quando vinculados a princípios
bioéticos como autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça,
são mais efetivos. Com a possibilidade de participação na decisão do
novo local de trabalho, o programa evidencia a autonomia do sujeito,
princípio comum a todas as teorias éticas, trazendo novas perspectivas
no âmbito da gestão de pessoas. Deve-se procurar construir
parceria com sintonia, empatia e solidariedade com o trabalhador,
buscando decidir-se pelo melhor local. A bioética deve ser motivo
de ponderação para a opção, fruto de reflexão e juízo crítico. Tal
participação está ainda imbuída de questões subjetivas relacionadas à
cumplicidade e ao comprometimento futuro na nova área de atuação,
o que gera maior satisfação no ambiente, elevando os índices de QVT.
CONCLUSÕES E/OU RECOMENDAÇÕES: Avaliação da satisfação dos
servidores deve ser realizada periodicamente, para estudo e ajustes
necessários e efetividade do programa.
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BIOÉTICA AMBIENTAL

Resumo:
Em 05/03/2015 participantes da Jornada Nacional das Mulheres
Camponesas depredaram o centro tecnológico da Suzano onde eram
desenvolvidos eucaliptos transgênicos (EGM). Preceitos
bioéticos buscaram compreender as motivações do incidente para
prevenir eventos similares futuros. O fato foi sistematizado
contextualizando os lados em disputa. Após análise histórica e
biológica, a reflexão ancorou-se em Kant, Habermas e Jonas1. O
MST luta contra o capital, pelo fim dos latifúndios e por
igualdade entre os cidadãos. As razões ambientais para a
invasão são os saberes do cultivo do eucalipto (EC)
disseminados pelo MST. Do outro lado está a Suzano Papel e
Celulose, segunda maior produtora de celulose de EC. Pesquisas
de EGM devem-se à necessidade de aumento da produção reduzindo
os custos de logística e melhora econômica. Para o cultivo
estão pautados no consenso científico após anos de pesquisa
sobre EC. Buscando os imperativos categóricos de Kant1, podese refletir que agir violentamente destruindo propriedade
privada não pode e nem deve tornar-se conduta universal, assim
como modificar a natureza para fins privados e maior obtenção
de lucro. Ao utilizar as mulheres para a execução de ações
violentas, tornam as pessoas em um meio de demonstrar força,
de obter tempo para protelar os ganhos do capitalismo. Ao usar
a ciência como meio de obter mais lucro, a indústria
transforma o saber em ferramenta utilitarista a serviço de
suas necessidades. Por outro lado, é evidenciado que cada
membro do MST luta por sua terra e sua vida é fim em si mesma.
No entanto, o centro tecnológico não se caracteriza como terra
improdutiva. Deve-se considerar que se a ciência busca a

Fontes: CAPES/CNPq
redução de área cultivada por aumento da eficiência na
produção, o fim gerará menor impacto ambiental e menores
custos logísticos, mantendo empregos e auxiliando na
manutenção da atual ordem social. Habermas1 permite uma nova
análise, cujo centro da discussão será o EC, não apenas o
transgênico. Para o MST, tal cultura gera danos ambientais
graves, no entanto, o consenso científico apresenta que se
cultivados de forma adequada e nas regiões apropriadas não
impactarão negativamente. Assim, o EGM poderia ser incorporado
pelo MST se admitissem os avanços tecnológicos como conquistas
sociais a serviço da humanidade. Jonas1 traz a preocupação
futura das ações do homem e seus impactos para o ambiente. O
governo deverá definir as áreas para o plantio do EGM,
minimizando seus impactos no meio ambiente permitindo o
desenvolvimento sustentável. Conclui-se que a paz é necessária
para a existência de um diálogo entre MST e empresas de
tecnologia e que a bioética ambiental possui ferramentas
teóricas de intermediação de conflito dessa natureza.
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1.
Camargo SX, Pinheiro ACD. Fundamentação ética do
desenvolvimento sustentável em Kant, Habermas e Hans Jonas. Rev.
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BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

O consumo de substâncias psicoativas ao longo dos anos passou
a se constituir num grave problema de saúde pública que para o
usuário, somado com a perda de vínculos sociais e familiares,
pode resultar na condição de morador de/na rua, necessitando
de intervenção do Estado quanto à assistência e à promoção da
saúde. Pesquisas sobre usuários de drogas (UD) em situação de
rua (SR) apontam para a necessidade de políticas e programas
específicos para assistência e promoção da saúde desse grupo.
Desse modo, o trabalho objetiva analisar a promoção da saúde
para UD em SR, discutindo as relações entre a promoção da
saúde desenvolvida através do projeto Consultório de Rua
(tendo origem na cidade de Salvador, através do Centro de
estudos e terapias do abuso de drogas - CETAD da Universidade
Federal da Bahia, realiza atendimento especializado a usuários
de drogas em situação de rua) e a abordagem pautada nos
princípios da Bioética de Proteção (BP) de Schramm, tendo como
objeto o UD em SR. O método utilizado foi a análise
bibliográfica e documental das legislações e regulamentações
federais que descrevem políticas e programas de saúde
dirigidos à UD e população em SR, bem como bibliografias
referentes ao projeto consultório de rua, a partir de 2009,
quando foi instituída a Política Nacional para a População em
SR. Da análise foi identificado que parte significativa dos UD
em SR faz uso de múltiplas drogas e, dentre as diversas
teorias e práticas destinadas a eles, perfaz-se a ideia de que
suas questões de saúde são de sua única responsabilidade, com
um enfoque comportamental e moral de culpabilização do UD.
Essas ideias são refletidas na forma como é organizado e
efetivado o processo de trabalho para a promoção da saúde dos

UD em SR. Identificou-se que a BP é a abordagem mais adequada
para tratar de problemas persistentes relacionados à
assistência e à promoção da saúde na realidade concreta UD em
SR, por propor reflexões e ações relacionadas com o
compromisso sanitário, a vulnerabilidade e vulneração social,
a cidadania, a equidade social e as influências de moralidades
hegemônicas sobre decisões e ações protetoras aos vulnerados.
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Referências:
BRASIL. Decreto Presidencial nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009.
Institui a Política Nacional para a População em SR e seu Comitê
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Seção 1, 24 dez. 2009.. NERY
FILHO A. Por que os humanos usam drogas? In: NERY FILHO A,
VALÉRIO ALR. Módulo para capacitação dos profissionais do projeto
consultório de rua. Brasília: SENAD; 2010.; SCHRAMM, FR. Bioética de
proteção: ferramenta válida para enfrentar problemas morais na era da
globalização. Rev. bioét. (Impr.). 2008; 16 (1):11-23.
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Conflito: Não identificado, contudo, a primeira autora coordenou

equipe do projeto consultório de rua, que realiza atendimento
itinerante a pessoas em uso de drogas e em situação de rua.

Apresentador: ANDREA LEITE RIBEIRO VALERIO

PG 208

REL ATO DE caso
BOLSA FAMÍLIA: MÚLTIPLOS OLHARES, DIVERSAS PERSPECTIVAS
Autores: Paulo de Tarso Sedrez, Marcos Pereira Rodrigues, Elson Souza
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Resumo:
O estudo proposto na disciplina de antropologia do Programa de
Pós Graduação em Bioética da PUCPR, busca verificar se o Programa
Bolsa Família do Governo Federal cumpre seus objetivos definidos na
proposta do governo, que segundo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome são as seguintes: transferência de renda;
acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e
assistência social; e as ações e programas complementares com o
intuito de promover o desenvolvimento das famílias, de modo que
os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. O
presente trabalho teve por objetivo realizar um comparativo sócio
cultural entre duas famílias usuárias do programa bolsa família,
através de visitas realizadas nas residências desses usuários em
datas pré-programadas. Uma das famílias entrevistas é residente na
cidade de Curitiba, no bairro Uberaba, Vila Jardim União. Composta
de 7 membros, a outra família, reside na área rural do município de
Iretama também no Paraná, composta por cinco membros. Tratase de pesquisa relacionada com a disciplina de Antropologia da
Saúde do Programa de Pós-graduação em Bioética da PUCPR e, de
acordo com o método etnográfico, elaborado relatos da realidade,
buscando identificar vários elementos tais como: as características das
famílias contempladas pelo PBF; o impacto do Programa na vida das
crianças; o impacto do Programa na vida das mães; alguma alteração
significativa na família por causa do PBF. Busca-se com essa pesquisa
analisar famílias que vivem em regiões bastantes distintas do estado
do Paraná, separadas por mais 400 km de distância. Outra diferença
significativa é o fato de uma das famílias viver na zona rural de um
pequeno município e a outra estar presente na periferia de um grande
centro como Curitiba. Apesar disso, a acolhida aos pesquisadores

e participação das famílias no estudo foram muito parecidas, assim
como a vulnerabilidade social apresentada por essas pessoas,
justificando sob maneira a participação destes no programa bolsa
família. Foi uma experiência reveladora acompanhar essas famílias
durante o período das entrevistas e poder perceber a visão de quem
realmente se enquadra no perfil populacional das pessoas realmente
necessitadas de uma ajuda financeira governamental. Com tudo,
reforçamos a convicção na necessidade de cada vez mais aumentar os
esforços no sentido de criar políticas de diminuição da desigualdade
social embasadas em programas sólidos de reformulação da educação
pública de qualidade, acesso a bens e serviços básicos de qualidade e
efetivos e nas políticas de geração de
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Tema:
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Resumo:
1. Introdução:
Questões de Bioética Social (temas relacionados à vida em geral:
reprodução humana, aborto, pesquisas com células tronco,
políticas de saúde pública, alimentos transgênicos, vida animal,
questões ambientais, etc.) fazem parte hoje do cotidiano de toda
a sociedade. O avanço biotecnológico aliado ao desenvolvimento
das tecnologias da Informação e comunicação tornou mais acessível
e mais rápido a todas pessoas, o contato com as últimas pesquisas
clínicas e biomédicas. Com está preocupação, este projeto visa a
capacitar estudantes e professores de graduação, bem como da
educação básica e profissionais da saúde pública nas questões de
bioética social para formar grupos e disseminar conteúdos para
participarem de discussões sobre estes temas.
2. Período de realização: 01.04.2015 à 31.03.2016.
3. Objeto da experiência:
Apresentar a experiência de participação no projeto de extensão
cuja proposta é a elaboração e execução de curso de capacitação
sobre Bioética Social Aplicada à Saúde Pública, destinado a
alunos, professores e profissionais de saúde.
4. Objetivos:
Capacitar alunos, professores da Educação Básica, profissionais
de Saúde Pública através de curso na forma de extensão
universitária, nas temáticas relacionadas a Ética em pesquisas
que envolvam seres humanos, animais e noções de biossegurança.
5.Metodologia:
Para cumprimento dos objetivos propostos serão realizados cursos
de capacitação de 40 Horas com Estudantes Professores e
profissionais de Sáude Pública conforme os objetivos propostos.

Será utilizado também ambiente virtual de aprendizagem bioeticasocial.ufsc.br.
6. Resultados/Análise e conclusão:
O projeto está andamento, sendo que neste momento executa-se a
fase de revisão de literatura e pesquisa bibliográfica.

Referências:
1. BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de Ética
Biomédica. São Paulo: Edições Loyola, 2002.
2. FELIPE, Sônia T. Ética e experimentação animal: Fundamentos
abolicionistas. Florianópolis: EDUFSC, 2007.
3. SINGER, Peter. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

Fontes: Ministério da Saúde e Universidade Federal de Santa

Catarina - EDITAL PROBOLSAS SAÚDE 2015.
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Resumo:
Este trabalho relata uma experiência pedagógica de natureza prática
e interativa, desenvolvida na disciplina de Bioética, em cursos de
pós-graduação em enfermagem Lato Sensu, que teve como pano de
fundo o tema humanização. Trata-se de uma vivência aplicada em sala
de aula, na qual se propôs a inversão de papéis entre profissionais
e pacientes na simulação de uma situação hospitalar grave, com o
objetivo de despertar os alunos para aspectos subjetivos comumente
relegados no cotidiano profissional e evidenciar a necessidade de
uma reflexão sobre o enfoque e a qualidade da assistência prestada. A
atividade proposta consistiu, na primeira etapa, em levantar junto aos
alunos, individualmente, desejos e necessidades de cuidados, a partir
da projeção de sua participação em uma situação hipotética, em que
cada um se percebesse doente, fora de possibilidades terapêuticas.
Posteriormente, compilou-se as informações levantadas em categorias,
com destaque para as de maior incidência, que nortearam a reflexão
teórica coletiva e embasaram a avaliação conjunta da experiência.
Além da relevância do tema, escolheu-se a humanização como foco
por se tratar de um conteúdo fundamental e obrigatório na formação
de enfermeiros1 e profissionais da saúde em geral, bem como por
estar em consonância com as propostas curriculares de alguns
cursos de especialização, com a Política Nacional de Humanização
do Ministério da Saúde2, com o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem3 e com os princípios da Declaração Universal sobre
Bioética e Direitos Humanos da UNESCO4. Como aporte teórico,
a ação pedagógica fundamentou-se nos princípios da Bioética5,6,

relacionando-os às questões centrais da humanização e às concepções
oriundas de obras de referência sobre ética que abordam a dimensão
do cuidado em saúde. Na avaliação de resultados, observou-se
um elevado grau de participação e envolvimento dos alunos com
a atividade, os quais relataram de forma crítica e reflexiva sua
experiência com a assistência no cotidiano profissional e enfatizaram
a importância e necessidade de se criar espaços para esse tipo de
reflexão.

Referências:
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Resumo:
Dados do Censo IBGE 2010 mostram que 92% da população brasileira
referiu ter algum tipo de religiosidade e, segundo o DataSUS, mais
de 70% dos brasileiros morreram em ambiente hospitalar em 2013.
Por outro lado, existe unanimidade na literatura sobre os efeitos
benéficos da religiosidade e espiritualidade (RE) para a manutenção
da saúde e a importância dos rituais religiosos nas situações de
enfrentamento de estresse causado pela doença e elaboração do luto.
OBJETIVOS: Analisar o atendimento religioso/espiritual oferecido pelo
Serviço de Capelania Hospitalar (SCH) a pacientes que morreram em
um hospital universitário de alta complexidade, durante o período
de internação que antecedeu o óbito. MÉTODO: Foi realizado um
estudo retrospectivo de janeiro a junho de 2015, com levantamento
número total de óbitos do hospital, óbitos atendidos pelo SCH, idade,
sexo e tempo de internação dos grupos. Os grupos foram descritos
na forma de proporção, foram comparados os grupos masculino e
feminino de pacientes atendidos e não atendidos e comparadas as
médias de idade e tempo de internação entre pacientes atendidos
e não atendidos. RESULTADOS: Ocorreram 630 óbitos durante o
período, sendo 370 (58,73%) do sexo masculino e 260 (41,26%) do
feminino, com uma média de idade de 61,25 anos (DP=17,20) e média
de tempo de internação de 12,23 dias (DP=22,67). Dos 95 (15,07%)
pacientes que receberam atendimento do SCH, 58 (61,05%) eram do
sexo masculino e 37 (38,94%) do feminino, com uma média de idade
de 59,80 anos (DP=16,97) e média de tempo de internação de 17,40
dias (DP=17,09). Dos 535 (84,92%) que não foram atendidos pelo SCH,
312 (58,31%) eram do sexo masculino e 223 (41,68%) do feminino,
com uma média de idade de 61,51 anos (DP=17,24) e média de
tempo de internação de 11,31 dias (DP=23,42). Não foram observadas

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos que
receberam atendimento e os não atendidos quando comparados o
sexo masculino e feminino (p=0,6177), as médias de idade (p=0,5642)
e tempo de internação (p=0,9998). CONCLUSÃO: Foi considerada
baixa a proporção de 15,07% de pedidos de rituais de despedida
entre os pacientes que faleceram no período estudado. Não houve
influência do sexo, idade ou tempo de internação sobre a solicitação
ou não do serviço RE oferecido. Os autores entendem que novas
formas de divulgação do apoio SCH devem ser implementadas, para
que um número ainda maior de pacientes e familiares possam vir a se
beneficiar desses serviços.
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Resumo:
Ao se buscar traçar caminhos de convergência entre as temáticas da
bioética, solidariedade e educação, pressupõe-se o delineamento
de uma formação integral para os acadêmicos. Partindo destas
considerações, este artigo almeja apresentar o relato de experiência
das atividades desenvolvidas no âmbito de um Curso de Graduação
em Psicologia, localizado na cidade de Curitiba – PR. O trabalho foi
realizado por acadêmicos do 5º período, como atividade curricular
da disciplina denominada “Projeto Solidariedade” e teve como
objetivo proporcionar a vivência de situações práticas em que os
estudantes pudessem desenvolver atividades de caráter solidário,
de forma a contribuir para a melhoria das condições de vida e saúde
das comunidades selecionadas. A prática desenvolveu-se de março
a junho de 2015, abrangendo as etapas de: diagnóstico institucional,
elaboração do projeto de intervenção, execução do mesmo em cenário
selecionado, elaboração de relatório com resultados das atividades
desenvolvidas em campo de prática, correlacionando-as com o
referencial teórico. Para este relato selecionaram-se dois projetos. O
primeiro, composto por sete acadêmicos, trabalhou com a temática
“Solidariedade - uma nova visão para o mundo” tendo como objetivo
proporcionar a interação entre jovens pertencentes a comunidades
de características diversificadas: jovens de uma comunidade religiosa
e moradoras de um abrigo para meninas. A intervenção consistiu na
arrecadação e entrega de livros, tendo como proposta a ampliação de
consciência, conhecimento e senso crítico, por parte das adolescentes
abrigadas, através de atividades de leitura. O segundo projeto,
constituído por dois acadêmicos, teve por temática “A construção da
solidariedade em ambientes escolares: uma troca de experiências entre
crianças de diferentes níveis sociais”. A proposta buscou promover

Fontes: Não contou

a interação entre estudantes pertencentes a uma escola privada,
de classe média alta e estudantes de baixa renda, de um Centro
Municipal de Educação Infantil. O objetivo foi proporcionar a troca de
experiências relacionadas aos diferentes cenários sociais, através de
visitas entre as escolas. Nestas visitas os alunos tiveram a oportunidade
de vivenciar as atividades cotidianas nos ambientes escolares, o que
possibilitou novas aprendizagens, consciência das diferenças, bem
como o despertar da consciência crítico-social dos alunos. Como
resultado, observa-se que esta práxis possibilitou a disseminação dos
valores de solidariedade e humanização, contribuindo, assim, para
uma formação crítica, solidária e transformadora.

com financiamento.

Conflito: As autoras

declaram não haver
conflitos de interesse.

Apresentador:

Patricia Maria Forte Rauli
Modalidade: Oral

Referências:
FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE. Projeto pedagógico do curso de
graduação em psicologia. Curitiba: FPP, 2010.
GARRAFA, Volnei. Multi-inter-transdisciplinaridade, complexidade
e totalidade concreta em bioética. In: GARRAFA, Volnei; KOTTOW,
Miguel; SAADA, Alya (Orgs.). Bases conceituais da bioética. Enfoque
latino-americano. São Paulo: Gaia, 2006, p. 73-86.
HOUAISS, Antonio (coord.) et al. Dicionário Houaiss da língua
portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.

PG 219

REL ATO DE caso
USO DO LÚDICO NAS REFLEXÕES SOBRE BIOÉTICA NO ENSINO MÉDIO
Autores: Joao Paulo Novaski de Campos – PUCPR, jpaulojpnc@hotmail.com
Janete Dubiaski da Silva – PUCPR, janete.dubiaski@pucpr.br

Tema:
BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:
Bioética e Ensino
Questões de bioética inseridas na educação expandem valores,
respeito, dignidade1. No entanto, o ensino da bioética
apresenta maior tradição no ensino superior2, embora a Lei de
Diretrizes e Bases/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais
prevejam a formação ética na educação básica1. Abordagem de
temas de Bioética utilizando-se do lúdico leva o aluno a
tornar-se mais ativo em seu aprendizado e ser capaz de
discutir e tomar decisões frente às questões éticas para a sua
vida e sociedade4. No ensino faz-se necessário que os
discentes se sintam atraídos pelo que lhes é apresentado e
encontrem significação nas atividades desenvolvidas, sendo o
lúdico uma abordagem eficiente para esse fim3. Nesse sentido,
jogos de interpretação de personagens oportunizam a criação de
espaços temporais, histórias fictícias e investigativas que
podem tornar as aulas mais dinâmicas, distanciando-se assim,
do ensino tradicional4. O presente trabalho relata a
elaboração de um livro-jogo com assuntos pertinentes à
biologia e temáticas de bioética, com o objetivo de
desenvolver um material didático diferenciado para a abordagem
de temas da ética relacionada com a vida no processo de
ensino-aprendizagem, para o ensino médio. O livro-jogo coloca
o estudante dentro da história, podendo escolher interpretar
diferentes personagens e sendo o próprio discente co-autor do
desfecho da aventura. A leitura não se dá de forma linear, mas
por possibilidades de escolhas sugeridas, como se fossem
portas para uma nova situação, podendo desencadear desfechos
considerados éticos ou não. A história apresentada aborda a

experimentação científica no uso de animais para benefício do
homem. Refere-se a um estudo sobre uma doença hereditária,
abordando a biologia de um animal-cobaia, e apresenta
situações com dilemas éticos para o cientista e também para o
administrador do laboratório, além de esclarecer sobre a
legislação brasileira pertinente ao assunto. Esta ferramenta
se propõe como uma forma diferenciada de estimular a reflexão
sobre temas éticos contemporâneos e a relação homem, ciência e
natureza.
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Resumo:
As doenças raras são consideradas nestes termos quando afetam
uma pessoa em cada 2.000. Estima-se que exista cerca de 8.000
doenças raras (1). O presente resumo propõe-se a relatar a
experiência da construção e consolidação de uma ONG no âmbito
das doenças raras no Brasil, e resulta da experiência de vida
das autoras, que após terem o impacto do diagnóstico de uma
doença rara na família, se depararam com a falta de
informação, discriminação e apoio, principalmente no momento
do diagnóstico. As publicações sobre doenças raras e
associações de pacientes possuem pouca expressão fora dos
Estados Unidos e Europa (2). No Brasil esta situação não é
diferente, existem poucas associações de pacientes
representativas em todo o país. Diante deste cenário, em 2011
fundou-se a OBADIN – Organização Brasileira de Apoio as
Pessoas com Doenças Neuromusculares e Raras, com o objetivo de
difundir esta causa, atuando junto às famílias, profissionais
de saúde, comunidade e poder público, buscando melhorar a
qualidade de vida dos pacientes. O diagnóstico das doenças
raras é difícil e demorado, requerendo algumas vezes exames
complexos e caros, nem sempre disponíveis no SUS, e em geral,
pode demorar entre 5-7 anos (3). Dentro da OBADIN vivenciamos
esses dois limiares: o conflito no momento do diagnóstico e a
falta de diagnóstico conclusivo. Boueri (4), traz uma grande
reflexão sobre os conflitos éticos que são vivenciados por
pais de crianças portadoras de síndromes com prognóstico de
vida limitante. A autora aponta que os principais impactos que
surgem para a família ocorrem na informação do diagnóstico,
sendo este o momento crucial de todos os conflitos. A falta de

humanização dos profissionais da saúde, a comunicação do
diagnóstico feita de forma inadequada e sem o exercício da
compaixão ao sofrimento do outro, têm efeito devastador sobre
a família. Dentre os referenciais da bioética que surgem na
vivência desta situação, a perda da autonomia, não podendo
exercer seu papel de pai e mãe plenamente, fica evidente
(4).Desde sua criação a OBADIN vem acolhendo os pacientes com
doenças raras, os quais em grande proporção tem uma
desestruturação familiar, atraso ou falhas no diagnóstico e
problemas para conseguir um tratamento multidisciplinar
efetivo, trabalhando para minimizar os conflitos familiares
citados anteriormente, e contribuindo para diminuir as
vulnerabilidades e falta de autonomia que surgem nestas
situações.
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Resumo:
Existem poucos estudos específicos sobre as questões éticas
das pesquisas com seres humanos quando realizadas em serviços
públicos, vinculados ao Sistema Único de Saúde. Para o usuário
dos serviços de saúde, a assistência é o objetivo da sua vinda
à instituição. No entanto, quando também se realiza a pesquisa
junto com a atenção à saúde, a vulnerabilidade e a autonomia
desse participante devem ser especialmente considerados, assim
como seu direito de não ter prejuízo aos serviços, caso não
deseje participar da pesquisa. Tais questões não ficam muito
evidentes para os pesquisadores que realizam pesquisas em
serviços de saúde do SUS. Nesse sentido, a experiência do
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde de Porto
Alegre avalia os estudos que foram submetidos ao CEP em 2014,
para realização nos serviços de saúde municipais. Foram
considerados 131 projetos submetidos pela Plataforma Brasil ao
CEP SMSPA, em relação à instituição proponente, tipo de
estudo, metodologia utilizada, número de participantes
incluídos, tipo de participante, nível do estudo, tipos de
pendências identificas. O estudo é transversal, descritivo e

retrospectivo. Os resultados mostraram que em 2014, 110 (84%)
dos projetos analisados foram de outras instituições
proponentes, sendo a SMS a instituição coparticipante. Na
avaliação dos projetos, 108 (82,5%) foram aprovados, sendo que
no entanto 63 deles (48%) tiveram alguma pendência na primeira
avaliação. Do total avaliado, 11 (8,5%) não foram aprovados
para realização na Secretaria Municipal de Saúde. O principal
fator de não aprovação foi não ter havido retorno das
pendências identificadas pelo CEP SMSPA ao pesquisador
responsável, no prazo previsto de 60 dias. Dos projetos
analisados, 76% eram provenientes de instituições de ensino
superior de Porto Alegre ou da Região Metropolitana. As
principais áreas de conhecimento foram da Enfermagem,
Psicologia, Saúde Coletiva e Medicina. Os trabalhos de
conclusão de curso de graduação (TCC) representaram 35% dos
estudos, seguido dos mestrados, doutorados e residências. Em
relação às questões éticas, as principais pendências
identificadas foram quanto ao procedimento metodológico não
estar claramente identificado como pesquisa (realizado em
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situação de atendimento assistencial ao usuário do serviço de
saúde), no processo de obtenção do TCLE e de não constar
claramente no TCLE a informação sobre os procedimentos ao qual
o participante estaria submetido. Verifica-se que a avaliação
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição
coparticipante, no caso uma Secretaria Municipal de Saúde,
local de recrutamento dos participantes do estudo, identificou
aspectos éticos tanto formais quanto metodológicos que não
tinham sido identificados pelas instituições proponentes. Essa
situação reforça a necessidade da avaliação do CEP local, para
garantir os direitos do participante, especialmente aqueles em
condições de vulnerabilidade, que buscam atendimento à saúde
em serviços do SUS.
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Resumo:
Quais são as particularidades da docência em biologia na
abordagem sobre Direitos Humanos? Estas questões guiaram os
primeiros passos de nossa formação ao ingressarmos no Programa
de Iniciação à Docência (PIBID) da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná, no primeiro ano do curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas, no ano de 2014. Em uma escola pública
de Curitiba, após aplicação de questionário, verificou-se que
a noção de Direitos Humanos Universais e de que todo e cada um
é detentor deles, demonstrou-se superficial entre os discentes
do ensino médio. A natureza do PIBID propiciou a elaboração de
um projeto que fomentasse a discussão sobre Direitos Humanos
e, devido nossa formação, decidimos ampliar a proposta e levar
à reflexão de que existe pensamento, em expansão, que
considera as necessidades e direitos de tudo que é vivo
baseado nos conceitos de bem estar, consciência e dor1.
Inicialmente, discutiu-se que a existência do sistema nervoso
permite aos animais perceberem o ambiente e sentirem dor.
Trabalhamos a avaliação das relações entre os seres vivos e da
conduta humana nos maus tratos aos animais em experimentos,
entretenimento, fabricação de produtos e na caça. Em seguida,
apresentamos o filme “Terráqueos”2, questionando se produtos
animais que utilizamos teriam passado pela crueldade vista no
documentário e se somente humanos teriam direitos naturais e
inalienáveis. Como resultado das reflexões, houve unanimidade
entre os estudantes na não aceitação de maus tratos aos
animais não humanos. Ao se solicitar que identificassem quais
manifestações naturais haviam sido negadas em cenas do filme,

foram relacionados: “direito de ser feliz”, “de estar bem”,
“de não sentir dor”, “de ser respeitado”, “de abrigo e
alimentação”, e, recorrente, o direito de viver. Em seguida,
discutiu-se que várias organizações mundiais reconheceram
essas necessidades no final do século XX3, o que levou à
Declaração Universal dos Direitos do Animal. Por fim,
conduziram-se reflexões sobre especismo1 e se fez um paralelo
sobre a conduta do ser humano, tanto nas semelhanças quanto no
que o faz diferente dos animais não humanos, com outras
manifestações preconceituosas recorrentes em nossa sociedade
tais como racismo, e sexismo. Por fim, percebemos em nossa
prática docente inicial que levar os estudantes a refletirem
sobre a indiferença com relação às necessidades e direitos dos
animais não humanos foi estratégia válida para a reflexão e
aceitação de que os direitos humanos devem ser respeitados
para todo e cada um.
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Resumo:
Com o estudo da biologia nos vemos diante do poder de
transformação do homem sobre o meio, o que aponta
necessariamente para a questão de seus limites e para questões
centrais da bioética, como o ser humano, a liberdade
individual, a responsabilidade1. Nesse sentido, quando se
insere a bioética no meio educacional, propicia-se a formação
dos cidadãos que discute valores, respeito, dignidade, e
mostra de certa forma a fragilidade do ser humano: o
amadurecimento do jovem para essas reflexões se oportuniza no
ambiente escolar2. Esse trabalho se desenvolveu devido à
formação docente inicial que ocorreu na disciplina de Prática
Profissional III do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no
primeiro semestre de 2015. Tem como objetivo descrever um
panorama da percepção de 61 alunos de ensino médio de uma
escola particular de Pinhais-PR sobre o ensino de Bioética, e
da relação do tema com questões cotidianas. Para tanto, foi
aplicado um questionário com sete perguntas relacionando
bioética com os temas: escola, legislação, avanços
tecnológicos e trabalho. Um total de 56% dos alunos afirmou
estar satisfeito com o ensino de bioética e 72% alegaram
discutirem questões éticas fora da escola. Em relação à nova
lei dos transgênicos, que trata da remoção do seu símbolo das
embalagens, 68% relataram desconhecê-la. Cerca de 50%
consideraram que a bioética pode ser um fator negativo para o
desenvolvimento tecnológico, sendo que 71% apontaram-no como
positivo para as pessoas, principalmente no que se refere à
sua qualidade de vida e nos avanços na área de saúde. Um

total de 66% dos estudantes respondeu que as profissões que
pretendem exercer futuramente se relacionam de alguma forma
com a Bioética, no entanto, dos 49% que responderam pretender
exercer profissões tradicionalmente ligadas à Bioética (Saúde
e Biociências; Educação e Humanidades), 17% não conseguiu
estabelecer relação entre sua profissão e questões éticas
relacionadas com a vida. As respostas conflitantes mostram que
o ensino de Bioética não está conseguindo alcançar plenamente
seus objetivos e exige uma reflexão para encontrar novos
métodos e práticas, que tragam significado real para o aluno,
visto que os avanços tecnológicos e científicos estão
colocando os seres humanos em caminhos antes inimagináveis. Os
dados obtidos servirão de base para as futuras práticas
docentes nessa escola sobre temas de bioética.
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Resumo:
Introdução: É inegável que o capitalismo exerce influência
sobre o mundo, evidenciando a importância em haver uma
discussão sobre como esse modelo socioeconômico também
interfere na saúde¹. Uma dessas influências ocorre através da
relação não declarada de marketing entre a indústria
farmacêutica (IF) e os médicos, que pode estar presente já na
formação médica².Período de realização: Este trabalho é
resultado de uma discussão realizada pela Liga de Bioética da
Universidade Estadual de Maringá (LIBI) em 28/12/2014.
Objetos de experiência: Os objetos são: indústria
farmacêutica, estudantes de medicina, pesquisas na área da
saúde. Objetivos: Promover a discussão e a reflexão sobre a
influência da indústria farmacêutica na medicina e a
conscientização dos estudantes e profissionais em relação a
este tema. Método: Em reunião da LIBI, houve a apresentação
sobre o tema, com prévio estudo por parte dos integrantes e
posterior discussão e reflexão sobre o assunto, aliado a
subsequente levantamento bibliográfico e relato formal da
experiência. Resultados: Como resultado da discussão da LIBI,
foram levantados alguns temas: Desigualdade em investimento de
pesquisa de novas drogas na sociedade; tendenciosidade em
pesquisas financiadas pela IF; a questão dos medicamentos
genéricos e o desconhecimento da sua eficácia pela classe
médica; a presença de assédio à classe médica pela IF como
ferramenta de marketing de forma a estimular a venda de um
determinado medicamento. Análise crítica: Há uma desigualdade
evidente em investimentos na pesquisa, sendo excluídas doenças
que geralmente acometem países emergentes³, visto que não há

perspectiva de retorno financeiro adequado. Devido à atividade
praticada pela IF, percebe-se um estímulo ao desenvolvimento
de pesquisas e melhoramentos de fármacos4, porém pode haver
uma manipulação dos resultados obtidos², direcionando-os para
favorecer aqueles desejados e manobras para exacerbar o lucro,
não levando em conta os princípios bioéticos de justiça,
beneficência e não-maleficência. Em geral, no currículo
médico, o estudo dos genéricos e sua bioequivalência não são
adequadamente abordados, talvez sendo este o motivo da sua não
prescrição após a formação acadêmica. O assédio propagandista
exercido pela IF sobre a classe médica pressupõe que o médico
deve se munir de princípios bioéticos em sua conduta5,6, já
que neste mercado “quem usa o produto, não decide a compra, e
quem prescreve o produto, não paga”7. Conclusão: Em suma, é de
extrema importância o senso crítico e bioético por parte de
médicos e pesquisadores, tendo em vista a vulnerabilidade dos
pacientes submetidos a toda pressão exercida de maneira direta
ou indireta pela IF.
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Tema:
BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE

Resumo:
A grande maioria dos cidadãos consomem centrados em si mesmos,
sem se preocupar com as consequências e acabam ameaçando à
integridade dos ecossistemas1. Os adolescentes buscam alcançar a
identidade através da aquisição e acumulação de objetos de consumo,
como bens materiais, porém, isso pode ser considerado como a
maior causa de deterioração ambiental. A bioética visa temas como
agressões ao equilíbrio sistêmico do ambiente, tendo a ecoética no
debate moral sobre as consequências do desenvolvimento econômico
e impactos sociais2. Considerando esses impactos é questionado
se os adolescentes conhecem a relação existente entre consumo
exagerado e o desenvolvimento da natureza. Desta forma objetivou-se
apresentar aos adolescentes maneiras diferenciadas de um consumo
mais sustentável. O estudo foi realizado no Colégio João Paulo I
localizado na cidade de Araucária, Paraná. No período de julho de
2014 foi aplicado um questionário direto para os adolescentes com o
propósito de observar a percepção deles em relação ao consumismo
e o meio ambiente, posteriormente foram discutidos temas sobre o
assunto e em seguida foi aplicado novamente mais um questionário,
para observar se houve troca de opiniões e mudanças nas noções
sobre o assunto. Os adolescentes do ensino médio possuem um
conhecimento maior em relação ao consumo, a maioria demonstrou
entender a diversificação do consumo e a sua relação com a natureza
e admitem que os recursos naturais estão sendo consumidos
exageradamente, porém, para alcançarmos a sustentabilidade, muitas
atitudes individuais e conscientes devem ser modificadas3. O ensino
fundamental demonstrou um conhecimento em menores proporções,
porém, alguns já conheciam esses termos e sabiam seus significados.
Quando houve o debate sobre o assunto, muitas opiniões se

modificaram e eles admitiram ser consumistas, contudo, a proporção
de alunos que apresentou vontade de praticar o consumo consciente
foi maior do que os adolescentes do ensino médio, sendo, portanto,
um grande desafio aplicar a sustentabilidade ambiental, indicando
um processo a ser percorrido e não algo definitivo e rápido de ser
alcançado4. Evidenciou que a maioria dos adolescentes não conhecia
a relação da natureza com o consumo e que o acesso à informação
pode levar a modificações de atitudes, muitas questões éticas podem
auxiliar nas intervenções humanas da natureza e claro na preservação
ambiental, estimulando reflexões que abordam as consequências das
alterações no ecossistema.
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Tema:
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Resumo:
Modalidade: Eliminação da marginalização e da exclusão.
Introdução: Alunos inclusos sofrem preconceito, exclusão e
marginalização, o que contribui para a introjeção de visões
estereotipadas. A educação inclusiva tem sido discutida em
termos da justiça social, onde está relacionada aos valores de
igualdade e de aceitação¹. A escola ainda tem muito a crescer
quanto a essa nova educação, tendo em vista a falta de
conhecimento e o preconceito. Com isso, o aluno incluso sentese excluído e marginalizado porque o tratam como incapaz².
Objetivos: Oportunizar que os alunos inclusos desenvolvam
competências e habilidades através de oficinas e tenham sua
identidade valorizada por meio de apresentações no festival de
talentos. Metodologia: Com o tema “Somos iguais em dignidade,
mas temos talentos diferentes e aprendemos de forma
diferente”, o projeto será desenvolvido na Escola Profª Maria
Paula Feres, Mafra/SC. As turmas envolvidas são de 6º ao 9º
ano, com alunos inclusos e sua respectiva professora auxiliar.
Essas professoras irão trabalhar oficinas com os tipos de
inteligência e as quatro alunas envolvidas no projeto farão o
levantamento dos principais talentos a serem desenvolvidos.
Elaboradas com os alunos, as oficinas visam despertar
habilidades individuais e como podem colocar isso em comum. As
oficinas serão distribuídas em categorias: expressão musical,
corporal, oral e expressão artística. No final do semestre de
2015 um festival de talentos contará com a exposição dos
talentos desenvolvidos nas oficinas. Discussão: O artigo 11 da

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da
UNESCO diz que “discriminar ou estigmatizar é ferir a
dignidade humana, aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais”³. No ambiente escolar, em que discentes com
atributos diferentes ou incomuns podem não ser considerados
integralmente nas suas competências e habilidades,
comprometendo assim o desenvolvimento de suas potencialidades,
se faz necessário desenvolver projetos visando reduzir a
marginalização e a exclusão. Trabalhar os tipos de
inteligência propicia a compreensão de que todos têm
habilidades e talentos diferenciados e não é possível
desvalorizar ou excluir alguém porque é diferente, mas sim
valorizar a diversidade. Assim, o aluno especial poderá se
descobrir pelo acréscimo e não pelo seu déficit. Na prática do
respeito às diferenças, com justiça e equidade, o professor é
a peça fundamental². Quando ele compreender o que os alunos
com o transtorno sabem fazer com competência e habilidade,
poderá proporcionar novas oportunidades de aprendizagem
utilizando esses talentos, valorizando a integralidade do
aluno como sujeito, além de efetivar sua inclusão social.
Desta forma, a escola pode minimizar e até eliminar esse
processo de geração de conflitos e exclusão social,
trabalhando com os princípios da bioética, fazendo com que a
dignidade humana seja respeitada pela pluralidade e na sua
diversidade.
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Resumo:
As questões relacionadas à problemática ambiental têm se
intensificado nas últimas décadas, porém, promover uma mudança
comportamental significativa nas pessoas se mostra como um dos
maiores desafios da atualidade. Nesse contexto a escola se apresenta
como um excelente ambiente para a implementação de princípios
éticos e morais relacionados ao ambiente natural e a vida. No entanto,
o que se observa é que a maioria das ações relacionadas a essa
temática no cotidiano escolar são iniciativas esporádicas e superficiais,
que geralmente não possibilitam uma sensibilização real das crianças
em relação ao meio ambiente. O Departamento Mirim de Bioética
Ambiental surgiu da necessidade de se atender a essa demanda.
O mesmo objetiva o desenvolvimento de valores socioambientais,
contribuindo assim, para a formação de cidadãos éticos, conscientes
da preservação do meio ambiente, capazes de melhorar suas
condições de vida e discernir sobre questões ambientais necessárias
para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. O projeto está
alicerçado principalmente na construção de valores, princípios éticos
que regem não apenas a educação ambiental, mas a universalidade da
vida. Valores são construídos pelas experiências, pela convivência com
referenciais, em longo prazo e a partir de muito cedo na vida. Por isso
uma educação meramente informativa, com a ênfase recaindo sobre
jovens e adultos, tende ao fracasso. Já para as crianças o simples fato
de cultivar uma planta, vê-la nascer, se desenvolver, colher os frutos,
sentir a textura das folhas e da terra, se torna o diferencial. Essas
experiências são mecanismos de sensibilização e identificação com
o ambiente natural, capazes de delimitar efetivamente as atitudes de
alguém. O departamento compreende alunos do Ensino Fundamental,
Médio e Profissionalizante do Colégio Estadual Deputado Arnaldo

FaivroBusato, em Pinhais, Paraná. Com reuniões quinzenais abertas a
todos os alunos e comunidade escolar, a ideia é propiciar um trabalho
contínuo, em que o estudante possa participar em todos os anos do
período escolar ou até mesmo depois de ter concluído os estudos. Em
cada encontro a temática é desenvolvida através de atividades práticas
que priorizem o contato direto com o meio natural, com os problemas
ambientais concretos e com as pessoas vítimas desses problemas,
assim como momentos voltados para a discussão e planejamento
de projetos socioambientais. Com atividades simples e criativas, o
projeto também foca a aplicação na casa dos alunos, sendo esta
uma das principais estratégias para alcançar as suas famílias. Até o
momento, o engajamento das crianças em debater e buscar soluções
para questões ambientais têm apresentado resultados positivos como
o consumo consciente de água e energia elétrica, a preocupação com
a preservação das áreas de mananciais, o gerenciamento adequado
dos resíduos e o respeito pela vida. Espera-se que novos hábitos
sejam formados transformando a realidade de muitas famílias e da
sociedade.
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Resumo:

A Agência Mundial Anti-Doping¹ define o Doping Genético como a
utilização para fins não-terapêuticos de células, genes,
elementos genéticos, ou de modulação da expressão genética, que
tenham a capacidade de melhorar o desempenho esportivo. O uso do
doping abre muitos questionamentos sobre a realidade dos
esportes de alto nível: quantos atletas consagrados já fizeram
uso do doping? Até que ponto a busca pelo dinheiro pode
impulsionar o ser humano a trapacear? O presente trabalho tem
por objetivo debater, no contexto da bioética, o doping genético
como ferramenta de discriminação e desigualdade na prática
esportiva. O estudo se caracteriza como uma análise crítica de
cunho descritivo e bibliográfico, baseada em uma problemática
atual exposta pela mídia e contextualizada em uma revisão de
literatura de cunho bioético. O alto desenvolvimento
biotecnológico, se aplicado no melhoramento humano de forma
indevida, pode gerar desigualdades na disputa esportiva², além
de oferecer riscos para o atleta³. O escandaloso caso de doping
russo, denunciado no documentário da TV estatal alemã ARD em
2014, fere, no mínimo, onze princípios da Declaração Universal
sobre Bioética e Direitos Humanos, firmada por 191 países em
2005. Assim, a atividade esportiva, que sempre foi considerada
sinônimo de promoção de saúde e bem-estar integral de indivíduos
e das comunidades, se depara com interesses diversos, criando
conflitos, como por exemplo, com o mercado econômico. O esporte
não está restrito apenas a esfera normativa. A moralidade e a
ética não estão estabelecidas sob formas de leis, e por isso
deve haver um processo de deliberação bioética nesse segmento
para que o esporte não fique sujeito a uma disputa meramente
biotecnológica e econômica na busca pelo melhoramento humano.

Faz-se necessário o estabelecimento de uma ampla rede de diálogo
entre esportistas, bioeticistas, mídia, representantes
comunitários, confederações envolvidas, patrocinadores e demais
instituições. Dessa forma, estaria se oportunizando tomadas de
decisões que resultariam em ações comunicativas^4, garantindo
assim a liberdade e dignidade dos atletas, sem correr o risco de
desfigurar a essência do esporte, evitando que alguns disponham
de recursos desproporcionais e que, por isso, obtenham alto
desempenho, o que pode gerar discriminação entre as nações e
desigualdades de disputas.
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Resumo:

Introdução. De modo geral, a bioética possui duas vertentes,
ambas originadas nos Estados Unidos da América, que a conduzem
para direções contrapostas: i) uma reducionista, que a
considera como apenas uma ética aplicada à área médica,
desenvolvida por André Hellegers (1926-1979), fundador do
Kennedy Institute of Ethics, desde 1971; ii) e a outra, mais
ampla, defendida por Van Renssealer Potter (1911-2001), desde
1970 e a publicação de sua obra magistral Bioethics: Bridge to
the Future. Objetivo. Esta comunicação procurará abordar os
fundamentos teóricos, éticos e científicos da perspectiva mais
abrangente da bioética, proposta por V. R. Potter.
Metodologia. Como metodologia de investigação, este trabalho
adota a análise reconstrutiva, explicativa e avaliativa –
próprias do trabalho filosófico – do problema em questão.
Discussão. V. R. Potter foi um bioquímico norte-americano e
pesquisador na área da oncologia. Sua vasta experiência e anos
de pesquisa sobre o câncer o fez propor o surgimento de um
novo conceito interdisciplinar que procura unir a ética e a
ciência em um novo enfoque. Desse modo, procurou construir um
diálogo entre a ciência da vida (biologia: bios, vida) e a
sabedoria prática (filosofia, ética, valores), criando, assim,
o neologismo bioética. A bioética de V. R. Potter pode ser
definida como uma nova ética que combina a humildade, a
responsabilidade e a competência interdisciplinar e
intercultural, potencializando o senso de humanidade (cf. TEN
HAVE, 2012. p. 61). Seu ponto de partida foi o questionamento
do avanço materialista da ciência e da tecnologia na cultura
ocidental. Nesse sentido, se fazia necessária a proposição de
uma nova disciplina que pudesse fornecer ‘uma ponte para o

futuro’, propiciando, assim, o diálogo entre a biologia
básica, as ciências sociais e as humanidades. Em outras
palavras, frente aos avanços científicos e tecnológicos, é e
continua sendo cada vez mais necessário o desenvolvimento de
uma sabedoria que forneça o ‘conhecimento de como usar o
conhecimento para o bem social’ (cf. POTTER, 1971. p. 1-3).
Conclusões. O grande problema relacionado com o uso do
conhecimento no desenvolvimento de novas técnicas para o
melhoramento da qualidade de vida não está no seu uso em si,
ainda não assimilado moralmente pela sociedade, mas no seu
controle. Esse controle deve ocorrer em um nível diferente do
controle técnico ou científico. Esse controle deve ser moral.
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Resumo:

É preciso que haja responsabilidade por parte da mídia ao
transmitir a informação correta para a sociedade a respeito da
bioengenharia e seus efeitos. 1A sociedade atualmente vive uma
grande inquietação decorrente de sua vulnerabilidade diante
aos avanços da engenharia genética e a não compreensão dos
mesmos. Neste contexto, os meios de comunicação desempenham um
importante papel na criação e propagação de conhecimento para
sociedade. O presente trabalho teve por objetivo avaliar
criticamente a relação entre engenharia genética, mídia e
sociedade, visto que, não existe clareza nas informações
transmitidas, tornando-se assim, uma forma de desigualdade em
relação a formas de obtenção do conhecimento. A análise
crítica do discurso informativo sobre descobertas científicas,
de caráter descritivo, foi realizada pautando-se na divulgação
de um trabalho realizado pela 2Universidade de Duke (USA). É
possível identificar que as informações contidas no texto são
limitadas e distantes do público leigo para compreensão real
de seu conteúdo. Uma informação que cientificamente é básica,
mas não consta no texto é de que o padrão de herança mais
freqüente na população para doença de Alzheimer (DA) é de
origem multifatorial, suas características sofrem a influência
do ambiente, e são reguladas por vários genes. Já o modelo
animal do estudo é do tipo monogênico, com características
controladas pelo par de alelos de um único gene. Outro aspecto
é que o cérebro humano é muito diferente do cérebro do rato.
Desta forma, há uma grande distância entre a descoberta
publicada pela reportagem e o tratamento da DA, contudo, este
tipo de informação é transmitido pela mídia com status de
verdade, mesmo ainda estando em fase de testes em animais.

Verificamos também não haver clareza nas informações técnicas
transmitidas como, por exemplo, o que é “um perfil genético”,
ou “arginase”. Identificamos o apelo midiático, na afirmação
de que: “cientistas conseguiram, em roedores, uma reversão do
quadro da doença de Alzheimer”, quando não foi uma reversão,
mais sim, um retardo. Para tanto, a comunidade científica,
assim como o governo e as organizações não governamentais
devem assumir3 o compromisso de fornecer informação
verdadeira, qualificada e não fragmentada, o que é fundamental
para que a sociedade tenha a competência de tomar decisões não
condicionadas. Entretanto, essa capacidade fica restrita a um
grupo de pessoas, sendo a mídia propagadora da desigualdade ao
vincular informações que não condizem com a realidade de fato.
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Resumo:

A tecnociência deslumbra a sociedade com as suas descobertas,
transmitindo, assim, uma visão utópica de ilimitadas
possibilidades. No entanto, 1grande parte dos benefícios da
ciência estão distribuídos de forma desigual, como resultado
de assimetrias estruturais entre países, regiões, grupos
sociais. Na mesma medida em que o conhecimento científico
tornou-se um fator crucial para a produção de riquezas, a
distribuição dessa riqueza tornou-se ainda mais desigual.
Neste contexto, o que distingue os pobres dos ricos não é
apenas o fato de possuírem menos recursos, mas também o fato
de que estão largamente excluídos da criação e dos benefícios
do conhecimento científico. O presente trabalho tem por
objetivo avaliar criticamente o conhecimento técnicocientifico enquanto instrumento de promoção da desigualdade.
Trata-se de um estudo teórico-filosófico realizado por meio de
revisão bibliográfica, cuja análise parte de uma perspectiva
crítica e construtivista da produção do conhecimento. Busca-se
com essa reflexão analisar o exponencial avanço da
tecnociência, visto que, a 2ciência e a tecnologias modernas,
com efeito, foram feitas e construídas com práticas que
isolam, extraem, eliminam, separam, cortam, marcam. 3A cultura
da promessa, portanto, incorpora sua natureza incerta e sua
arriscada futurologia em suas próprias atividades, de forma
tal a assegurar a si mesma contra os riscos que ela
inevitavelmente gera e de que tira proveito. Desse modo, a
ciência e a técnica, 4por sua natureza e a dos objetos de que
tratam, são capazes de continuar se acumulando sem encontrar
nenhum obstáculo, e até mesmo o progresso potencialmente
infinito. Portanto, 5a desigualdade não afeta apenas os

Fontes: Capes-

indivíduos, mas países inteiros e obriga a pensar numa ética
das relações internacionais. O rico e o pobre têm igual
dignidade. 6A defesa do pobre é o único caminho para que a
ética possa de fato ser vista como promotora de dignidade para
todos. Entretanto, a igualdade de acesso ao conhecimento
técnico-científico não é somente um requisito ético e social
para o desenvolvimento humano, mas também uma necessidade para
a realização do potencial das comunidades científicas,
orientando o progresso científico na busca de satisfazer as
necessidades humanas.
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Resumo:

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a conviver
com novas pesquisas1 e a agricultura foi um dos campos visados para
esse novo empreendimento. Muitos elementos químicos usados como
armas, acabaram sendo modificados e colocados no mercado como
a panacéia para os problemas do futuro2. Surgem então alimentos
com DNA modificado em laboratório, denominados transgênicos.
Grandes empresas tem investido nesses produtos apesar da falta de
consenso em relação aos perigos e consequências futuras do uso
dos transgênicos tanto para o homem, como para o meio ambiente.
O presente trabalho tem como objetivo discutir através de uma
análise crítica, a viabilidade ou não dos transgênicos à luz do Princípio
Responsabilidade de Hans Jonas. As culturas transgênicas se justificam
na busca do aumento de oferta de alimentos e extinção da fome.
Hans Jonas alerta para o fato de que a sociedade não pode agir sob
o impulso unicamente pautado no uso na técnica colocando em risco
o interesse geral de todos os atores envolvidos, incluindo-se aí as
gerações futuras3. Num mundo desigual em termos de tecnologia, a
responsabilidade torna-se urgente para a continuidade da vida, pois
de uma prática pouco reflexiva poderá resultar num abismo entre
nações ricas e pobres. Neste sentido, os riscos do uso da transgenia
tem sido desproporcionais às colheitas obtidas4. Os transgênicos
são tratados com doses elevadas de produtos químicos, contudo a
avaliação acerca do impacto desses produtos às formas de vida é
pouco avaliada e divulgada.O uso maciço de monoculturas não tem
levado em conta a saúde do homem e do meio ambiente, existem
riscos conhecidos, como a morte da biodiversidade, contaminação
do solo, surgimento de novas pragas e doenças. Este estudo procura
trazer o tema dos transgênicos para a esfera pública do debate e
este guiado sobretudo pela visão ponderada de Jonas, pois como ele

mesmo diz em sua obra magna, o controle genético é um assunto
grande demais para ser tratado superficialmente5.
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Resumo:

Introdução: Cada período da história costuma vir associado a alguma
palavra que o caracteriza.1 Hoje pode-se dizer que duas palavras estão
no epicentro de uma reviravolta sem precedentes, são elas técnica e
sustentabilidade. O ser humano está acostumado a conceber a técnica
como solução, que é bastante improvável que consiga percebê-la
como problema2. Com isso uma questão se levanta: é possível ter
um desenvolvimento tecnocientífico em sintonia com o ideal de
sustentabilidade atual, de modo que o mesmo não represente uma
ameaça à vida humana e extra humana? A divulgação dos êxitos da
tecnociência, com notícias salvíficas pelos meios de comunicação, ao
mesmo tempo em que faz aumentar as esperanças principalmente por
aqueles que estão precisando desses avanços, para outros representa
uma ameaça do poder humano. Nesse sentido, o momento exige
uma profunda reflexão, tomada de postura, recepcionar o novo,
bem como avaliar a caminhada da tecnologia até agora. Objetivos: O
presente trabalho tem como objetivo mostrar que não é possível um
impacto ambiental zero3, pois todo projeto de intervenção humana
provoca algum tipo de impacto ambiental, alguns deles catastróficos.
Resultados: Os fabricantes de sonhos creem que os eventuais
problemas criados pela técnica podem ser resolvidos por uma técnica
ainda melhor, capaz de diminuir o impacto sobre a natureza. Eles
ignoram que a natureza se revela como estrago e dano, não podendo
regressar ao estágio anterior, isso leva-nos a crer que nem sempre
o conhecimento torna as pessoas mais felizes, entretanto o homem
tem instintivamente fome do futuro. Considerações: A tecnologia tem
um inegável peso na vida social, econômica politica e ambiental.4
O ser humano tem sobrevive porque desde sempre esteve aliado a
técnica. Hoje porém é fato inegável que a atual sociedade está diante
de um momento crítico na qual ela deve escolher o seu futuro.5 Hans

Jonas com sua ética da responsabilidade, fundamentada no princípio
da precaução pode orientar a humanidade em suas escolhas. Para
o pensamento jonasiano antes de tudo, mais vale o princípio da
precaução, da prevenção e o da responsabilidade do que a indiferença,
o cinismo e a despreocupação irresponsável.6
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Resumo:

Introdução
O trabalho tem como objeto os modos de funcionamento do
racismo: o biológico; o de Estado; o institucional. O primeiro supõe
que características morais e intelectuais de diferentes grupos
humanos derivam de uma condição genética, disso determina-se
uma hierarquização e permite-se o domínio de uns sobre outros1. A
partir dessa fragmentação no contínuo biológico humano, instaurase o racismo de Estado: o poder estatal de matar assegurado pela
aceitabilidade da morte dos grupos inferiores2. Por fim, o institucional
atua na cristalização de situações nas quais a condição privilegiada de
certos grupos é mantida em detrimento aos outros grupos, fazendo
perdurar condições de suscetibilidade e vulneração derivadas das
consequências dos outros modos de funcionamento do racismo, mas
atualizadas sem o referimento ao termo raça. Esse modo aparece
como vértice principal na atual configuração social, não subsumindo
os outros, mas atualizando seus elementos.
Objetivos
O objetivo principal é traçar as linhas dessa configuração. O primeiro
objetivo específico é relacionar dois acontecimentos: as políticas
afirmativas para ingresso no ensino superior e a atual campanha
contra o racismo no SUS. O segundo objetivo específico é apontar
o funcionamento do recorte étnico-racial nos diferentes campos de
análise social.
Discussão
O modo institucional parte de um duplo deslocamento: um científico,
no qual se afirma que não existem raças; um mítico-político que
emerge da narrativa de um povo brasileiro mestiço, fruto da união
entre brancos, negros e indígenas. Ambos possibilitam, por caminhos
diferentes, a mesma conclusão: o racismo não existe, seja porque

somos todas pessoas humanas, seja porque somos todas brasileiras.
Exclui-se o termo raça, mas a universidade é em sua maior parte
branca, e as vítimas de violência policial e obstétricas são em sua
maioria negras.
O que está em jogo, então, não são questões relacionadas a uma
ontologia da negritude, por exemplo, mas sim aos fatos que
atravessaram e atravessam a vida das pessoas que nascem com a pele
escura e acabam por restringir materialmente e imaterialmente suas
possibilidades de vida. Ao se nomear a cor dos corpos atingidos por
certos danos, joga-se luz sobre um estado de coisas a partir do qual
se dão os conflitos. Essa é a chave usada para analisar a introdução
do recorte étnico-racial, as políticas afirmativas e as campanhas de
enfrentamento ao racismo.
Conclusões
O racismo é um objeto legítimo de análise da bioética, tendo em
vista suas consequências negativas a diferentes modos de existência.
Cabe entender como ele funciona, para assim elencar e, sobretudo,
criar ferramentas conceituais capazes de combatê-lo, reforçando ou
abrindo novas vias de possibilidades vitais junto às populações negras
e não brancas em geral.
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Resumo:

Introdução: O suicídio infantil é subnotificado, um tema tabu que
envolve diversos fatores, fenômeno que necessita de aprofundamento
e implementação de estratégias de prevenção. A tentativa de suicídio
independente da idade pode ocorrer devido a perdas, dificuldades
familiares, brigas dos pais, a morte onde o luto não foi realizado, o
fracasso escolar, as dificuldades de entender e aceitar as mudanças da
vida entre outros. Objetivos:Compreender o fenômeno suicídio infantil,
enfocando as questões emocionais envolvidas na tentativa ou ato
consumado (risco e proteção), permeados pela compreensão bioética
de autonomia pessoal.Método: Revisão de literatura e inclusão de
artigos Brasileiros publicados na base de dados BVS. Resultados: tratase de um estudo preliminar onde foram selecionados 06 artigos com
os descritores “suicídio infantil” e 03 com “suicídio and criança” para
análise e interpretação. Discussão: O suicídio ou os atos acidentais que
levam ao suicídio infantil podem ser configurados como pedidos de
socorro desesperados daqueles que não sabem como lidar com tal
sofrimento e vêem neste ato uma forma de aliviar sua agonia, dor e
desespero1; estes são dados teóericos que serão interpretados junto
aos artigos analisados neste trabalho. Conclusão: O suicídio é um tema
importante e deve estudado2, está entre as dez principais causas de
morte e inclui todas as faixas etárias, mas, quando se trata de suicídio
infantil o tema ainda é visto com resistência frente aos adultos, estes
alegam que a criança não teria motivos para atentar ou tirar a própria
vida. No entanto, crianças expostas ao abuso sexual e todo tipo de
violência física ou psicológica1 estão no grupo mais vulnerável e
os profissionais da saúde necessitam implementar estratégias para
reconhecer e acolher os pedidos de ajuda. O fenômeno suicídio

infantil requer estudo e treino para desmistificação perante equipes
de profissionais e verdadeira notificação visto que ainda são
diagnosticados como acidentes ou outras ocorrências, pois quando
“as vítimas são crianças, a questão ganha contornos ainda mais
dramáticos, pois além de todas essas questões evocadas, estamos
diante de seres que, em princípio, deveriam ter uma visão tenra e
ingênua da vida3”. O suicídio infantil ainda é um tema tabu que
necessita de um olhar respeitoso e comprometido com o sofrimento
de crianças que atentam contra a própria vida, mas também, de um
olhar que permita pensar o suicídio de acordo com novos olhares – ou
seja, tendo em vista as concepções da criança acerca da própria morte
e os motivos que a levam ao plano e ao ato, e as implicações bioéticas
de autonomia pessoal e proteção à criança – mesmo que possam
parecer ainda “motivos sem sentido” na concepção da sociedade.
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Resumo:

Introdução. O Supremo Tribunal Federal, em 2012, proferiu decisão
histórica na ADPF 54, interpretando dispositivos do Código Penal
conforme a Constituição, assentada a premissa de que somente o
feto com capacidade de ser pessoa pode tornar-se sujeito passivo do
crime de aborto. O tema é dos mais importantes já apreciados pelo
STF, pois envolve dignidade, bioética, liberdade, autodeterminação,
saúde e reconhecimento pleno de direitos individuais.(1) À ocasião,
decidiu-se que a antecipação terapêutica do parto, quando há
anencefalia, é fato penalmente atípico e não constitui aborto, pois este
tipo penal pressupõe potencialidade de vida extrauterina. “Anencefalia
e vida são termos antitéticos”, afirmou o Ministro Marco Aurélio de
Mello ao proferir seu voto em Plenário. Contudo, no momento em
que o assunto cresce em debate, importa ressaltar a existência de
numerosas síndromes malformativas, também incompatíveis com a
vida extrauterina (2,3), que devem ser objeto de regulamentação legal,
a fim de se preservar o princípio da isonomia.
Objetivos. Ressaltar a importância do diagnóstico sindrômico
intraútero e do estudo minucioso do produto da concepção, por
meio de necropsia clínica perinatal realizada por equipe especializada,
exame completo e sistemático do feto e neonato que permanece o
padrão ouro para diagnóstico de anomalias congênitas(4).
Contribuir para a redução das desigualdades no tratamento jurídico
da ntecipação terapêutica do parto em malformações fetais letais.
Metodologia. Na ampla casuística do serviço de Medicina Fetal e
Patologia Perinatal do Hospital das Clínicas da UFMG, os autores
demonstram a frequência dos estados disráficos, defeitos de
fechamento do tubo neural que originam síndromes congênitas
letais, das quais a anencefalia é apenas um exemplo. Resultados.
Casos de craniorraquisquise total, mielosquise, holoprosencefalia com

ciclopia, apresentam frequência que não pode ser subestimada e, por
sua incompatibilidade com a vida extrauterina, merecem o mesmo
tratamento jurídico ao conferido aos anencéfalos. Conclusão. Faz-se
fundamental informar a sociedade e a comunidade acadêmica sobre
a questão, proporcionando-lhes conhecimento amplo do tema, a fim
de privilegiar o debate e conferir tratamento jurídico isonômico a
condições fetais que, embora não tão comumente conhecidas como a
anencefalia, acarretam o mesmo impacto social e condições jurídicas
análogas.
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ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

Resumo:

Introdução. A pesquisa em seres humanos mostra evolução histórica
permeada por abusos e violação aos direitos dos sujeitos participantes,
ao consentimento informado e à dignidade. Vivencia-se um momento
de discussão dos preceitos éticos adotados no Brasil, sendo necessário
rever premissas adotadas no intuito de se proteger, com efetividade,
as pessoas envolvidas nas experimentações científicas.
Objetivos. Demostrar a evolução histórico-normativa da pesquisa
científica em seres humanos, descrevendo os principais aspectos
controversos de estudos conduzidos em diversos países, aradigmáticos
para a regulamentação ética internacional, como
os experimentos humanos nazistas e o caso Tuskegee. Analisar
o conteúdo ético-normativo de textos legais, como o Código de
Nuremberg, a Declaração Universal de Direitos Humanos, as versões
da Declaração de Helsinque, o Relatório Belmont e normas do direito
interno brasileiro, mormente a Resolução CNS/MS 196/1996 e a
Resolução CNS/MS 466/2012. Metodologia. Trata-se de estudo teórico
descritivo, efetivado por meio dos procedimentos de coleta e análise
de conteúdo de documentos históricos e de diplomas normativos
brasileiros e internacionais, além de artigos científicos sobre o tema,
indexados e obtidos nas bases de dados Bireme, Capes, Pubmed e
Scielo. Resultados/discussão. A contínua evolução da Humanidade
estimula o desenvolvimento tecnológico e, em consequência, amplia
as possibilidades de intervenção científica no ser humano. É nesse
âmbito que reside a necessidade de proteção das pessoas ante os
riscos inerentes às pesquisas e a importância de se tutelar a liberdade
e o bem-estar do sujeito participante do estudo, seu conhecimento e
consentimento (1)(3). Verifica-se que as normas éticas produzidas no
plano internacional e a legislação brasileira em vigor evoluíram, se
analisadas sob o prisma da bioética. Contudo, permanecem

questões tormentosas a serem discutidas, como as que envolvem o
uso do placebo; a ocorrência de duplo padrão nas pesquisas, com
possibilidade de tratamento desigual de participantes; os aspectos
financeiros e as situações que envolvem incapazes (2). Conclusão. É
indispensável o conhecimento dos pesquisadores acerca das normas
éticas aplicáveis às pesquisas com seres humanos, bem como o
envolvimento de todos os agentes interessados no processo de
elaboração e discussão das normas, com o objetivo de se alcançar
padrões éticos universalmente aplicáveis e aceitos, sem,
contudo, fragilizar o sistema normativo interno e a proteção ao ser
humano, diante das vigentes diretrizes internacionais.
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BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

Segundo a Organização Mundial de Saúde, Cuidado Paliativo é a
abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus
familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida,
através de prevenção e alivio do sofrimento.1 A cobertura deste
cuidado no domicílio, para planos de saúde não é obrigatória, mas,
diante do aumento dos gastos com a proximidade da morte, muitos
oferecem esses serviços para diminuir custos2, mas, nem sempre o
serviço oferecido está compatível com as necessidades do paciente e
da família gerando conflitos3. Este trabalho busca identificar conflitos
decorrentes da prestação de serviço oferecido pelas operadoras diante
da necessidade das famílias assistidas. Foi realizada a leitura de artigos
com os temas cuidados paliativos, saúde suplementar e atenção ou
internação domiciliar. Foi possível constatar que os cuidados paliativos
têm como objetivo respeitar a dignidade dos pacientes e o alívio da
dor, evitando procedimentos terapêuticos desproporcionais, bem
como privilegiando o conforto e a melhora de qualidade de vida do
enfermo e de sua família4. Quando é realizado no domicílio, propicia
a permanência do paciente em seu ambiente familiar. Importante
ressaltar que para a operadora do plano de saúde há uma redução de
custos e um estudo de uma cooperativa médica demonstrou haver
redução de 54% das internações e 22% de economia de custos2.
Como este programa é um benefício concedido pela operadora,
é ela quem estabelece as regras do mesmo. Assim nem todas as
necessidades do paciente e da família são contempladas, tais como,
suporte nutricional, presença de técnico de enfermagem e fisioterapia.
Isto gera custos adicionais para a família ao ter que contratar outros
serviços de apoio3. A transferência de responsabilidades por parte das
operadoras para a família desrespeita o usuário no direito de receber
o serviço na modalidade que o assista melhor nesse período difícil da

doença5. Assim, há necessidade de estabelecer regras para esse tipo
de atendimento para que o paciente e família não necessitem recorrer
à justiça para obter um benefício que deve ser considerado um direito
à saúde, dignidade e bem estar pessoais.
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Resumo:

A dor, segundo Associação Internacional para o Estudo da Dor é a
“desagradável experiência sensorial e emocional associada a um dano
atual ou potencial do tecido, ou descrita em termos desse dano”1.
Subjetiva e pessoal a dor pode ser influenciada por vários fatores.
Causa comprometimento funcional, sofrimento e incapacidade
progressiva e é um importante problema de saúde pública. A bioética
utilitarista propõe que uma ação é moralmente correta se produzir a
maior quantidade de bem-estar para o conjunto de seus indivíduos.
Assim, a busca de tratamentos que controlem a dor e o sofrimento
se justifica, contudo, o acesso a formas de tratamento, como por
exemplo, os de base genética, devido ao alto custo, não representam
benefícios para a maioria da população. Desta forma, o presente
trabalho visa identificar a contribuição da pesquisa genética, no
âmbito da dor, na superação do sofrimento e aumento do bem estar.
Para isso realizou-se um estudo de revisão de artigos sobre os temas
“dor” e “genes responsáveis pela sensibilidade à dor”, e o principio
ético da igualdade como norteador. Estaria na genética à resposta para
a diferença de sensibilidade das pessoas a dor? A dor, na medicina
paliativa, é considerada o quinto sinal vital e se usa o termo “dor total”
para enfatizar a importância de considerar a dor na sua dimensão
física, emocional, social e espiritual que influenciam na sua gênese e
expressão2. A dor é multifatorial tanto na etiologia quanto como sinal
vital. Já foram identificados alguns fatores genéticos como o c-fos3
e variações do gene CACGN2 em pacientes com câncer de mama4,
entre outros, que evidenciam o papel do genoma na sensibilidade e a
reação à dor. Contudo, mesmo havendo marcadores genéticos para a
dor, não é possível reduzir a abordagem apenas ao aspecto biológico,
quando já é evidente a melhor eficácia do tratamento que considera
a dor em sua multifatoriedade. Realizar um teste para identificar

uma variante genética de propensão à dor, que conduza ao melhor
tratamento, nem sempre será uma forma eficaz de redução da dor,
contudo, na saúde pública, gera mais um limiar de sofrimento do não
acesso aos recursos sofisticados e de aparente eficácia. Assim, num
contexto de medicina personalizada, a genética preditiva para dor
corre o risco de elevar ainda mais os níveis de desigualdade de acesso
a saúde.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-NORMATIVA DA BIOÉTICA

Resumo:

Introdução: Este trabalho desenvolve a discussão acerca da
problemática da vulnerabilidade moral. O tema é inserido a
partir de uma análise crítica da proposta de Tristram
Engelhardt acerca da relação entre estranhos morais, como
representação de um pluralismo moral atual, e do princípio do
consentimento como uma forma contratual de estabelecer uma
convivência pacífica por meio do acordo entre os estranhos
morais. Objetivos: Investigar a legitimidade do princípio do
consentimento quando o sujeito encontra-se em contexto de
vulnerabilidade moral, onde há a privação de seus direitos e a
negação da dignidade humana. Metodologia: Trata-se de pesquisa
teórica com base em duas obras de Tristram Engelhardt:
“Fundamentos da Bioética” 1 e “Bioética Global – O Colapso do
consenso” 2. A leitura foi orientada pela problematização do
conceito de ‘vulnerabilidade moral’. Resultados e Discussão:
Para Engelhardt, os debates éticos entre estranhos morais
sobre questões concretas são intermináveis, porque não existe
uma visão moral comum que permita resolver as diferenças por
meio de argumentos racionais. É neste sentido que para o autor
não há uma bioética fora de uma perspectiva moral particular,
sendo impossível estabelecer algumas normas e princípios
moralmente obrigatórios para todos os seres racionais. Diante
desta impossibilidade, Engelhardt propõe o consentimento como
forma procedimental, isto é, não substantiva, para
relacionamento entre estranhos morais. Neste trabalho, a
análise crítica do princípio do consentimento em Engelhardt,
ocorre a partir da consideração da privação dos direitos
humanos, enquanto condições socioeconômica, e da negação da
dignidade humana, enquanto geradora da discriminação e da

estigmatização, como contexto de manifestação da
vulnerabilidade moral. Nesta perspectiva, os estranhos morais
podem se tornar vulneráveis morais na medida em que dinâmica
do consentimento de Engelhardt supervaloriza a capacidade
formal de consentir, desconsiderando, ou naturalizando, as
influências materiais e subjetivas decorrentes da desigualdade
de diretos e/ou da negação do reconhecimento da dignidade do
outro. Considerações finais: A relação entre morais só pode
ser reconhecida como legítima na medida em que este gozam de
igualdades de direitos e dignidade. Apenas respeitar o direito
dos envolvidos de consentir torna-se insuficiente em
circunstância de vulnerabilidade moral, de modo que a
‘gramática mínima do discurso moral secular’ prescinde de uma
base ética mais sólida, baseada no reconhecimento e no
respeito da dignidade que é inerente a qualquer pessoa. Do
contrário, sempre que um estranho moral estiver em situação de
vulnerabilidade moral, o princípio do consentimento será
aplicado de forma ilegítima, visto as condições desiguais dos
sujeitos para consentir, no que se refere a direitos e
dignidade.
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Resumo:

Introducción: En Por una Bioética distinta: narrativa y
latinoamericana (1): se proponía una bioética que tomara en
cuenta: la importancia que tiene la historia en la vida del
ser humano, y la existencia de desigualdades dentro de esas
historias. Así, se defendía la inclusión de una narrativa à la
latinoamericana dentro del idioma bioético (2) (NALIB) y se
planteaba emprender dos líneas paralelas, e independientes,
para lograrla: una aproximación epistemológica y un abordaje
metodológico a esa narrativa. Objetivo: Iniciar el desarrollo,
desde los puntos de vista metodológico y epistemológico, de
una NALIB. Metodología: Analítico y descriptiva: 1. Revisión
bibliográfica de referenciales epistemológicos y metodológicos
que piensan a América Latina (AL) desde AL de un modo
narrativo y bioético. 2. Comparación de referenciales, y
elección de uno, teniendo en cuenta las necesidades que la
creación de una NALIB representa. 3. Análisis de las
oportunidades puntuales que el enfoque seleccionado ofrece a
la inclusión de una NALIB. Resultados: 1. Metodología y
epistemología, en las visiones de AL, son difícilmente
separables. 2. Pregunta que integra las líneas citadas: ¿de
qué forma, metodología y epistemología de una NALIB, podrían
ser enriquecidas por referencias latinoamericanas? 3.
Revisión documental incluyó a los padres de la sociología en
AL, y a variadas corrientes como: Teoría de la Dependencia
(3); Proyecto Modernidad/Colonialidad (4); InvestigaciónAcción-Participativa (5). 4. Elección de esa última referencia
(específicamente de la obra de su fundador (6)) como la más
adecuada. 5. Identificación de las oportunidades que ella
representa para el desarrollo de una NALIB. Conclusión: La
obra de Fals-Borda reconcilia epistemología, metodología,
narrativa y bioética, al rescatar las raíces (7) –modos,

esencias- más profundas de la vida del ser humano en AL -en la
existencia de campesinos, indígenas y poblaciones negras (8), de dentro de sus mismas narrativas (9).
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BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

A obesidade é uma condição multifatorial biológica, sociocultural
e política1,2,3. O IBGE vem constatando4 a redução da fome e o
avanço da epidemia de obesidade, que hoje atinge mais da metade
da população, especialmente os menos favorecidos, tendo destaque a
vulnerabilidade feminina5. O presente estudo objetiva discorrer sobre
a obesidade e sua relação com informações na mídia, no contexto
da bioética. A metodologia adotada consiste de revisão crítica e
análise do artigo de jornal: “Estudos encontram 140 pontos ligados à
obesidade no genoma humano”. O artigo destaca uma suposta terapia
personalizada para a doença6. A obesidade é uma doença de caráter
nutroneuroendocrinometabólico, com forte componente genético,
sendo de difícil prevenção e tratamento1,2,3. Estes evitam recidivas
e aparecimento de novos casos, comorbidades e complicações, e
incluem: educação alimentar; exercícios físicos; mudanças ambientais;
medicamentos; cirurgias; acompanhamento profissional; iniciativas
em setores públicos e privados, mídia, instituições de ensino,
indústrias, sociedade como um todo. As repercussões da obesidade
exigem políticas públicas eficazes, pesquisas e ações focalizadas5
que superem o reducionismo na compreensão tanto das causas
quanto no tratamento da obesidade. Neste contexto, a mídia assume
um importante papel informativo e inclusivo, tendo desta forma,
responsabilidade ética na transmissão de conteúdo. A forma como os
fatores genéticos são abordados pela mídia contribui com a diluição
da responsabilidade individual e social no âmbito da prevenção
da obesidade e do papel da saúde pública no tratamento. Além
da compreensão dos fatores genéticos que atuam na obesidade, é
fundamental a manutenção dos fatores ambientais, como alimentação
adequada e com qualidade, de forma equitária, visando assim diminuir
a desigualdade de acesso a saúde e bem-estar, criando oportunidades
de promoção de cidadania e dignidade humana.
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Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

ste texto tem como objetivo contribuir com a aplicação da equidade,
enquanto marco ético, na reflexão bioética. Foram seguidos os
seguintes passos metodológicos: descrever a origem conceitual
da equidade, sua perspectiva nas políticas públicas de saúde e,
por último, apresenta-la como marco ético diretamente inserido
na dimensão social da bioética. A raiz conceitual de equidade
fundamenta-se no pensamento aristotélico, o qual distingue equidade
de justiça no momento em que esta se divide em justo legal e justo
natural, compreendidos na noção de justiça política (1). Atualmente,
a noção de equidade reconhece que os indivíduos são diferentes
entre si, e, portanto, merecem tratamento diferenciado de modo a
reduzir as desigualdades existentes, ou seja, os cidadãos vulneráveis
necessitam de uma parcela maior de recursos públicos (2,3). A
equidade é um princípio ético que tem alcançado grande consenso na
saúde, ainda que em muitos casos sua validade se encontre restringida
exclusivamente à definição formal de um direito, e na realidade não
seja assegurado seu efetivo exercício. O seu alcance está determinado
pelos conceitos de justiça social adotados pelas sociedades, e sua
implementação depende como condição necessária ainda que não
suficiente, da distribuição de recursos financeiros (4). A Bioética
Latino-americana defende como orientação ética a diminuição das
iniquidades existentes, sendo um de seus frutos a inclusão do princípio
da equidade dentre um dos objetivos da Declaração Universal sobre
Bioética e Direitos Humanos: “Promover o acesso equitativo aos
desenvolvimentos médicos, científicos e tecnológicos [...]” (3,5). Assim,
a equidade ganha força como um importante marco ético que deve
guiar o processo decisório da alocação de recursos, associado aos

princípios da responsabilidade pública e da justiça social (6,7). No
que se refere à ética da responsabilidade pública, um aspecto que
não deve ser deixado de lado na reflexão sanitária é aquele que diz
respeito à definição das prioridades nos investimentos do Estado,
incluindo o estudo da destinação, alocação, distribuição e controle
dos recursos financeiros dirigidos ao setor. Assim, a equidade ganha
força como marco ético no processo decisório da alocação de recursos
públicos, associada à noção de justiça social.
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BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

Este texto tem como objetivo contribuir com a aplicação da
equidade, enquanto marco ético, na reflexão bioética. Foram
seguidos os seguintes passos metodológicos: descrever a origem
conceitual da equidade, sua perspectiva nas políticas públicas
de saúde e, por último, apresenta-la como marco ético
diretamente inserido na dimensão social da bioética. A raiz
conceitual de equidade fundamenta-se no pensamento
aristotélico, o qual distingue equidade de justiça no momento
em que esta se divide em justo legal e justo natural,
compreendidos na noção de justiça política (1). Atualmente, a
noção de equidade reconhece que os indivíduos são diferentes
entre si, e, portanto, merecem tratamento diferenciado de modo a
reduzir as desigualdades existentes, ou seja, os cidadãos vulneráveis
necessitam de uma parcela maior de recursos públicos (2,3). A
equidade é um princípio ético que tem alcançado grande consenso na
saúde, ainda que em muitos casos sua validade se encontre restringida
exclusivamente à definição formal de um direito, e na
realidade não seja assegurado seu efetivo exercício. O seu
alcance está determinado pelos conceitos de justiça social
adotados pelas sociedades, e sua implementação depende como
condição necessária ainda que não suficiente, da distribuição
de recursos financeiros (4). A Bioética Latino-americana
defende como orientação ética a diminuição das iniquidades
existentes, sendo um de seus frutos a inclusão do princípio da
equidade dentre um dos objetivos da Declaração Universal sobre
Bioética e Direitos Humanos: “Promover o acesso equitativo aos
desenvolvimentos médicos, científicos e tecnológicos [...]”
(3,5). Assim, a equidade ganha força como um importante marco
ético que deve guiar o processo decisório da alocação de

recursos, associado aos princípios da responsabilidade
pública e da justiça social (6,7). No que se refere à ética da
responsabilidade pública, um aspecto que não deve ser deixado
de lado na reflexão sanitária é aquele que diz respeito à
definição das prioridades nos investimentos do Estado,
incluindo o estudo da destinação, alocação, distribuição e
controle dos recursos financeiros dirigidos ao setor. Assim, a
equidade ganha força como marco ético no processo decisório da
alocação de recursos públicos, associada à noção de justiça
social.
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Tema:

BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

Introdução Este estudo pretende abordar o cuidado paliativo,
humanizado, diante do processo de terminalidade, enfrentados pelos
pacientes, fora de possibilidades terapêuticas de cura. Considerara a
ética e a dignidade humana, autonomia, física- biológica e médicohospitalar.
Objetivo: Discutir criticamente o cuidado paliativo, humanizado, diante
do processo de terminalidade.
Método: Revisão Sistemática da Literatura (RSL), artigos da temática
do Cuidado Paliativo, realizada por meio da busca dos publicados na
base de dados BVS, Revista Bioética (2015-23/2014-22) e livros. Com o
uso dos descritores “Cuidado paliativo/ terminalidade/ Humanização”,
selecionados os que atenderam aos critérios de inclusão, sendo
artigos e trabalhos científicos disponíveis para leitura, texto completo
em idioma Português, a busca levantada teve por base 20 artigos da
temática e 07 destes foram utilizados na construção deste estudo.
Resultados: A literatura levantada busca discutir os aspectos que
compõem o Cuidado Paliativo e sua aplicabilidade com limites e
benefícios, visando o respeito à dignidade da morte e autonomia
da pessoa. A (OMS), define o cuidado paliativo como abordagem
que promove a qualidade de vida aos pacientes e seus familiares,
através de prevenção e alívio do sofrimento, dor física, psicossocial e
espiritual1.
A ética das relações humanas, baseada em valores, à dignidade a vida
e ao morrer, eixo central das práticas em cuidados paliativos, ancorado
nas politicas de humanização1. Pensar no morrer carece do campo
da bioética, define como reflexão de caráter a transdisciplinaridade,
foco da vida humana, os grandes avanços da tecnologia, das
ciências biomédicas e do cuidado para com a saúde. A bioética
propõem quatro princípios norteadores, autonomia, beneficência

não maleficência e justiça. Representa a tentativa de instrumentalizar
os dilemas relacionados às opções morais das pessoas no campo da
saúde e doença, considerando a abordagem ao paciente, decisões a
serem tomadas em relação a sua situação3. O principio da autonomia
é o de maior relevância na bioética, pressupõem o exercício da
moralidade. A beneficência é a obrigação moral de agir para o
beneficio do outro. O principio da não maleficência no que se refere
ao profissional da saúde o dever de, intencionalmente não causar mal
ou danos ao paciente. O principio de justiça defende o direito de todas
as pessoas, às condições de seres humanos à obtenção igualitária de
assistência a saúde.
Conclusão : O Cuidado Paliativo enfoca a qualidade de vida do
paciente acerca de tratamentos não invasivos. As questões éticas a
considerar, dignidade humana diante da morte para além da dimensão
físico-biológica- social espiritual. A bioética propõe uma contribuição
através dos princípios da autonomia, beneficência e não maleficia e
justiça, para que o profissional de saúde possa utilizar destes recursos
em sua prática, e resgatar os direitos humanos.
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Resumo:

Ancorado nos direitos fundamentais à liberdade e à integridade
psicofísica, cuja expressão maior é o consentimento informado, o
paciente conta um poder jurídico de autodeterminação nos seus
cuidados de saúde. Neste contexto, integrar a criança e o adolescente
é desafio que se impõe. 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. A participação exige que o
adolescente não seja manipulado ou coagido; receba e compreenda
informações suficientes sobre a situação em questão, em linguagem
clara e acessível, assim como tenha esclarecidas suas eventuais
dúvidas; forme opinião sobre a situação, de acordo com as próprias
significações, aspirações, vivências e valores; exprima a opinião de
maneira inteligível; seja ouvido e devidamente considerado, levando
em conta a medida concreta de sua maturidade e de suas habilidades.
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.
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BIOÉTICA E HUMANIZAÇÃO

Resumo:

Testamento Vital, termo mais comum no Brasil, constitui-se
como parte das Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV),
regulamentado no Brasil pelo CFM 1995/2012, dispondo sobre a
vontade do paciente, restrições e procedimentos desejáveis
quanto a realização de seus tratamentos por parte da equipe de
saúde e cuidadores. Objetivo Discutir criticamente os fatores
envolvidos no Testamento Vital como instrumento de promoção da
autonomia pessoal, com ênfase para a pessoa idosa. Método
Revisão Sistemática da Literatura (RSL) dos artigos que tratam
do tema, na base BVS; com os descritores “Testamento Vital”,
“Diretivas Antecipadas de Vontade”, “Testamento Vital and
Idoso”; critérios de inclusão idioma Português (Espanhol por
exceção), selecionados 10 artigos para análise e
interpretação. Resultados: Os trabalhos analisados discutem
aspectos que compõem os testamentos vitais, sua aplicabilidade
com limites e benefícios visando o respeito à dignidade da
morte e autonomia da pessoa; o uso do documento e um modelo
adequado/adaptado para o Brasil; o desconhecimento do
testamento vital por parte de algumas categorias
profissionais; aspectos religiosos e bioéticos do testamento
vital. Trabalhos com idosos apresentam as representações e
modelos adaptados na Espanha, assim como fatores de fracasso
ou sucesso no uso deste instrumento na experiência
internacional. Conclusão: as diretivas antecipadas(gênero)
contendo o TV (espécie) e a nomeação de um tutor; são
antecipações da vontade onde o reconhecimento da autonomia da
pessoa e a humanização da morte são vistos como grandes ganhos

proporcionados pelo dispositivo, bem como o destaque para a
discussão entre paciente, família e equipe de saúde sobre tais
questões. No entanto, nem todos os profissionais da saúde
conhecem e fazem uso deste disposto junto aos pacientes
hospitalizados, e estes por sua vez, também desconhecem o TV
como um recursos disponível, por isso, este é um tema que
precisa ser discutido e ampliado na prática das instituições,
permitindo aumentar o controle sobre decisões de saúde no fim
da vida. Neste sentido a discussão bioética e humanização
permeia o delineamento deste recurso/percurso na manutenção da
autonomia pessoal do idoso, muitas vezes destituído de sua
autonomia na tomada de decisões sobre sua saúde, tratamentos,
vida/morte; pois encontra-se duplamente estigmatizado – pela
velhice e pela doença.
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Tema:
BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

Introdução: O suicídio infantil é subnotificado, um tema tabu
que envolve diversos fatores que necessita de aprofundamento e
implementação de estratégias de prevenção. Objetivos: Compreender
o fenômeno suicídio infantil, enfocando as questões emocionais
envolvidas na tentativa ou ato consumado (risco e proteção),
permeados pela compreensão bioética de autonomia pessoal. Método:
Revisão de literatura e inclusão de artigos Brasileiros publicados na
base de dados BVS. Resultados: trata-se de um estudo preliminar onde
foram selecionados 06 artigos com os descritores “suicídio infantil” e
03 com “suicídio and criança” para análise e interpretação. Discussão:
O suicídio ou os atos acidentais que levam ao suicídio infantil podem
ser configurados como pedidos de socorro desesperados daqueles
que não sabem como lidar com tal sofrimento e vêem neste ato uma
forma de aliviar sua agonia, dor e desespero1; estes são dados que
precisam ser interpretados junto aos artigos analisados. Conclusão: O
suicídio é um tema importante e deve estudado2, está entre as dez
principais causas de morte e inclui todas as faixas etárias, mas, quando
se trata de suicídio infantil o tema ainda é visto com resistência
frente aos adultos, estes alegam que a criança não teria motivos para
atentar ou tirar a própria vida. No entanto, crianças expostas ao abuso
sexual e todo tipo de violência física ou psicológica1 estão no grupo
mais vulnerável e os profissionais da saúde necessitam implementar
estratégias para reconhecer e acolher os pedidos de ajuda. O
fenômeno suicídio infantil requer estudo e treino para desmistificação
perante equipes de profissionais e verdadeira notificação visto que
ainda são diagnosticados como acidentes ou outras ocorrências, pois
quando “as vítimas são crianças, a questão ganha contornos ainda
mais dramáticos, pois além de todas essas questões evocadas, estamos

diante de seres que, em princípio, deveriam ter uma visão tenra e
ingênua da vida3”. O suicídio infantil ainda é um tema tabu que
necessita de um olhar respeitoso e comprometido com o sofrimento
de crianças que atentam contra a própria vida, mas também, de um
olhar que permita pensar o suicídio de acordo com novos olhares – ou
seja, tendo em vista as concepções da criança acerca da própria morte
e os motivos que a levam ao plano e ao ato, e as implicações bioéticas
de autonomia pessoal e proteção à criança – mesmo que possam
parecer ainda “motivos sem sentido” na concepção da sociedade.

Referências:

1.
Waskman, Renata D., GIKAS, Regina M. C., BLANK, Danilo (orgs),
(2014). Crianças e adolescentes em segurança, 1. Ed, Barueri, SP:
Manole, p.280.
2.
O suicídio e os desafios para a psicologia / Conselho Federal de
Psicologia. Brasília: CFP, 2013.
3.
CAMON, Valdemar Augusto Angerami (orgs). (2013). O
atendimento infantil na ótica fenomenológico-existencial, 2. Ed, São
Paulo: Cengage Learning, p.139.
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Tema:

ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

Resumo:

Introdução: O TCLE, ou Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido é o documento que visa garantir a autonomia dos
participantes de pesquisas. Entendida como liberdade de ação
e, portanto, ligada às garantias de prerrogativas éticas e
legais, a autonomia do participante recobre-se de importância
em se tratando de encarcerados e/ou trabalhadores no/do
sistema prisional.1 O TCLE, é antes de tudo um compromisso,
uma relação de direitos e deveres entre pesquisador e
participante que na forma de texto pode favorecer, ou não,
pela linguagem adotada, a compreensão dos papéis que ambos
exercerão na pesquisa 2. O TCLE resulta de uma delicada
harmonia entre conteúdo e forma. Objetivos: A presente revisão
crítica objetiva analisar amostra de TCLEs avaliados no CEPSAP
e apontar alternativas de mudança. Método: Amostra composta de
18 TCLEs selecionados aleatoriamente, de 2011 a 2015. A
análise considerou a presença de critérios básicos de
conteúdo, ou seja, convite à participação, objetivos,
descrição compreensiva de procedimentos, riscos e benefícios
da participação, a garantia de confidencialidade das
informações; as garantias de acompanhamento, ressarcimento ou
indenização e a identificação dos responsáveis pela pesquisa e
do CEPSAP, e a forma como esses critérios foram trabalhados e
resultaram em um texto com adequação linguística, ou seja,
objetividade, clareza, concisão e coerência das informações
contemplando a capacidade cognitiva do participante.
Resultados: Dos TCLEs analisados, 04 referem-se a estudos com
trabalhadores e 14 com encarcerados, destes, 03 exclusivamente
com mulheres. Do total, 08 referem-se a protocolos reprovados
os quais apresentaram ausência de pelo menos um aspecto de

conteúdo. Na avaliação da adequação linguística, os TCLEs
variaram significativamente. Do total, 11 reproduziram o
modelo oferecido pelo CEP, que servia apenas de roteiro. A
maioria dos pesquisadores seguem o modelo, não produzem texto
inovador e inédito. Dentre os 07 TCLEs que buscaram inovar, 05
correspondem a projetos aprovados, mas mesmo neles, nota-se
formalidade na redação. Os TCLEs, na totalidade, privilegiam
termos herméticos e não favorecem a compreensão clara de
objetivos e procedimentos. A utilização de verbos,
substantivos e adjetivos mais rebuscados é frequente, deixando
clara a dificuldade na elaboração dos TCLEs. Os pesquisadores,
talvez por insegurança ou falta de criatividade reproduzem no
TCLE o texto do projeto. Conclusões: Este é um primeiro
exercício de análise dos TCLEs apresentados aos CEPSAP.
Verificamos na amostra os elementos essenciais, mas os textos
ainda estão distantes da qualidade desejada, ou seja,
linguagem próxima do participante, informação precisa e clara.
Recomenda-se mudança na orientação dos pesquisadores optandose por modelos com linguagem coloquial, com a preservação dos
elementos formais. O texto do TCLE deve ser simples e oferecer
informações suficientes para uma participação mais autônoma e
consciente.

Fontes: Nenhuma
Conflito: Não
Apresentador:
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Tema:

BIOÉTICA, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Resumo:

O início da vida do ser humano como indivíduo, enquanto um novo
organismo, estabelece-se num momento que é possível ser precisado
pelas ciências empíricas, em especial, pela Biologia e pela própria
Embriologia. No entanto, dizer que desde o primeiro momento em
que há este novo organismo, há um embrião humano que precisa
ser protegido e respeitado em seus direitos, ou seja, que este mesmo
embrião possa ser considerado um cidadão por ser um humano
pleno, torna-se uma tarefa mais complexa e árdua, uma vez que
atualmente persiste em alguns setores da sociedade brasileira uma
diferenciação muito clara entre o “existir”, como organismo humano,
e o “ser aceito”, como ser humano pleno de direitos, o que acaba
sendo influenciado pelo que se pode chamar de “polêmicas do
início da vida”, que mais que um problema biológico ou até mesmo
legal, acaba se tornando um problema ético e, assim sendo, uma
questão que pode e deve ser analisada a partir da reflexão Bioética.
O presente artigo tem por objetivo refletir sobre a possibilidade da
Bioética de contribuir no sentido de poder auxiliar a determinar ao
embrião humano os direitos que são próprios a todo membro da
família humana, uma vez que possui a constituição genômica da sua
espécie, intentando superar a diferenciação entre o “existir” e o “ser
aceito” e as polêmicas que rodeiam o início da vida do próprio ser
humano. Para levar a efeito toda essa reflexão, procurar-se-á realizar
metodologicamente uma pesquisa qualitativa de revisão críticobibliográfica que ajude na discussão do problema em questão e o
levantamento das contribuições Bioéticas para com a determinação
dos direitos do embrião humano. Para cumprir o objetivo proposto,
procurar-se-á, em um primeiro momento da discussão, apresentar
os elementos firmados pela reflexão das ciências biológicas que, em
parte, respondem às “polêmicas do início da vida”, alertando que

existem várias visões pelas quais se estabelece um momento quando a
vida de um ser humano se inicia, baseando-se e fundamentando estas
visões, a princípio ideológicas, em diversos elementos de proposições
biológicas. Não entanto, a própria Biologia, iluminada pela embriologia
moderna, deixa claro que se por um lado pode se falar desse início da
vida segundo várias visões, por outro, o início da existência individual
de cada novo organismo humano é ponto passível, isto porque,
baseados em pesquisas científicas, se postula que após terminado o
processo de fecundação, não se resta mais dúvida de que o resultado
deste mesmo processo é um organismo vivo, membro da espécie
humana. Tendo isso claro, num segundo momento da discussão,
torna-se importante trazer a tona o que estabelece a jurisprudência
brasileira sobre os direitos do embrião, direitos apenas aviltados na
Constituição Federativa do Brasil de 1988, uma vez que se deixa claro
que esta se fundamenta na dignidade da pessoa humana, mas que
só considera um cidadão detentor de direitos, o ser humano que
nasce com vida. Por outro lado, se pode evidenciar que o Embrião
possui, pelo menos em algumas situações, direitos formalizados pela
jurisprudência do Brasil, mesmo porque, no Direito Civil, se condena
e se criminaliza quem comete aborto, excetuado em perigo de
morte da mãe, de gravidez fruto de um estupro e de crianças com
diagnóstico de anencefalia, além de poder se utilizar, em terapias e
pesquisas científicas, células-tronco embrionárias. Essa postura, salvo
as exceções supracitadas, vem ratificar o fato do Brasil ser signatário
do Pacto de San José da Costa Rica, firmado em 1969, onde no artigo
4º. se determina que: “Toda pessoa tem o direito de que se respeite
sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o
momento da concepção”. Por fim, se chega ao momento de síntese
de toda a discussão, com a apresentação das contribuições bioéticas
na determinação dos direitos do embrião humano. Neste sentido,
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embora existam posicionamentos em contrário e, em virtude disso,
falte no Brasil, um consenso sobre a problemática aqui levantada, não
resta dúvida que, eticamente falando, o razoável seria conceder ao
embrião, pelas proposições trazidas pela ciência biológica, o cuidado
e a proteção também na forma de direitos legais, uma vez que o
mesmo, pela própria constituição genômica, não pode deixar de ser
considerado membro da espécie humana desde os seus primeiros
momentos de existência como organismo vivo, o que talvez não
lhe dê o reconhecimento jurídico de um cidadão no sentido que
versa a Constituição Brasileira, mas que o torna um ser humano que
merece a proteção do Estado. Concluindo toda essa discussão, é
preciso dizer que quando a Bioética propõe que o embrião humano
já deve ser respeito em seus direitos como um ser humano pleno,
considera-se superada, por um lado, pelas já aviltadas contribuições da
Biologia, as chamadas “polêmicas do início da vida”, e por outro, pela
postulação dos direitos do embrião na jurisprudência brasileira, uma
visão reducionista que diferencie o fato deste tão somente “existir”,

do “ser aceito” como um ser humano que merece ter respeitado,
na integralidade, sua dignidade e, assim, por conseqüência, os seus
direitos éticos e legais.
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BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

Com as transições epidemiológica, nutricional e demográfica das
últimas décadas, houve uma mudança nas causas de morte no
mundo, havendo redução do número de mortes por doenças
infecciosas, aumento do número de mortes por doenças crônicas não
transmissíveis, aumento da expectativa de vida. Os assuntos morrer,
morte, direitos do paciente e dilemas bioéticos como a eutanásia, a
distanásia, a ortotanásia e a humanização do cuidado são de grande
importância no contexto da saúde. Foi realizado um estudo sobre as
diretivas antecipadas de vontade, para estimular a leitura e a discussão.
A metodologia baseou-se em um levantamento bibliográfico de
artigos em periódicos indexados em bases de dados mundiais nos
últimos cinco anos e livros, com os temas diretivas antecipadas de
vontade, testamento vital, testamento biológico, instruções prévias,
instrucciones previas, living will, advanced care documents, advanced
directives, bioethics, bioética. As diretivas antecipadas de vontade são
documentos que salvaguardam os direitos e as decisões dos pacientes,
orientam os profissionais da saúde no atendimento, e dão ao médico
respaldo legal para agir especialmente em situações conflituosas,
sendo, portanto, uma importante ferramenta na relação entre o idoso
enfermo, sua família e os profissionais da saúde.
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Tema:

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-NORMATIVA DA BIOÉTICA

Resumo:

O desenvolvimento tecnológico humano é concomitantemente a
chance de melhoria das condições de vida e o risco para
manutenção da própria vida no planeta. Este paradoxo já é
apontado por Hans Jonas em seu livro, O princípio
responsabilidade, afirma a necessidade da pergunta pelo
futuro, e do risco do ser humano perder sua autenticidade.
Imaginar e “vivenciar” as consequências futuras é o primeiro
dever para ética da responsabilidade1. A tecnologia como autopropulsora, torna-se irreversível, ultrapassando aquilo que os
agentes planejaram. Desta perspectiva surge o questionamento
se existe a possibilidade de algumas tecnologias promoverem,
como resultado indesejado, a desigualdade. Objetivo: Avaliar
desenvolvimento tecnológico pensado a partir do conceito de
trans-humanismo, como possibilidade de fonte de desigualdade.
Metodologia: Revisão crítica através de avaliação qualitativa
de projetos trans-humanistas. Para tanto, se pesquisará os
textos e ideologias disponíveis nos principais sites de
propaganda trans-humanistas : Iniciativa 2045 (2045.com),
Humanity+ (http://humanityplus.org), Associacíon
Transhumanista (http://www.transhumanismo.org/) e Extropy
Institute (http://www.extropy.org/) Resultado projeto e
crítica: Leo Pessini, afirma que “um dos maiores desafios para
a bioética neste início de século XXI, batizado como o ‘século
da biotecnologia’2, refere-se aos primeiros sinais que
inauguram a chamada era do pós-humanismo. Seus idealistas
afirmam que a humanidade se encontra em um patamar de
desenvolvimento técnico-científico no qual poderia promover
mudanças (desenvolvidas pela genética e pela tecnologia) que
representaria um salto evolutivo significativo. Ao olharmos o

cenário que o trans-humanismo se desenvolve observamos que as
pesquisas que podem se relacionar com este objetivo se dão em
grandes empresas de biotecnologia e de tecnologia avançada,
envolvendo alto custos agregados aos seus produtos. A
aplicação de mudanças que visam ampliar as condições físicas e
intelectuais, somente estará disponível para aqueles que
puderem arcar com seus custos, ampliando de forma
significativa a desigualdade social que existe atualmente.
Desta forma cabe repetir a pergunta constante na Encíclica
LAUDATO SI’: “Nas mãos de quem está e pode chegar a estar,
tanto poder? É tremendamente arriscado que resida numa pequena
parte da humanidade”,3 o que se chama de poder do homem sobre
a Natureza se revela na verdade como o poder de alguns homens
sobre outros, com a natureza como instrumento.4
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BIOÉTICA, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Resumo:

A cada vez mais se torna mais notória a cultura social da
vaidade feminina, cujos meios de comunicação incentivam o uso
de produtos cosméticos e de receitas caseiras a fim de que as
mulheres, desprovidas de recursos para adquirir os caros
produtos da moda, também tenham a oportunidade de melhorarem a
sua aparência. Contudo, questiona-se qual seria a motivação
por trás dessa conduta. O presente trabalho trata de um estudo
de natureza reflexiva, elaborado a partir de um estudo
conceitual e teórico sobre a vaidade feminina e o princípio da
autonomia, tendo como objetivo a reflexão sobre o papel da
bioética nessa problemática contemporânea através da análise
dos princípios éticos quebrados através do olhar dos agentes e
pacientes morais e suas vulnerabilidades. Durante muito tempo
o culto a beleza feminina foi considerado pecado¹, contudo, os
avanços biotecnológicos contribuíram substancialmente para o
desenvolvimento de produtos cosméticos, associados à entrada
da mulher no mercado de trabalho e sua independência na gestão
dos recursos financeiros da família. Porém a partir de toda
satisfação biopsicossocial, a mulher também tem pago um alto
preço, não apenas monetário, mais principalmente no quesito
saúde. Por exemplo, acredita-se que são exceções as
consumidoras que questionam suas cabelereiras sobre a origem,
composição, efeitos colaterais, procedimentos de descartes
ambientalmente corretos dos produtos administrados e se esses
foram testados em animais. O uso de cosméticos exige
responsabilidade por quem usa e quem aplica, cujas
consequências das ações afetam os seres humanos e o ambiente.
O consumo sustentável pode ser uma saída para o uso de
cosméticos, pois diante de uma sociedade de consumo as

escolhas podem fazer a diferença. A vivência atual feminina ao
culto de padrões de beleza fere veemente o conceito da
Bioética Principialista de Autonomia², visto que para se obtêla se faz necessário duas condições essenciais: a liberdade,
que deve ser independente do controle de influência; e a ação,
caracterizada como a capacidade de agir de forma intencional.
A mulher que busca de forma excêntrica a beleza, não está
agindo de forma autônoma ou está com sua autonomia diminuída,
visto que não está agindo livremente, mais sim sobre a sombra
de padrões de beleza impostos pela mídia, comercializados
pelas marcas de cosméticos. Por estar com sua autonomia
diminuída ou cessada, em dado momento é controlada pela mídia,
sendo incapaz de agir de forma reflexiva sobre as informações
que tem absorvido. Hannah Arendt³ ao falar de condição humana
ressalta que, ser humano, nos envolve em uma pluralidade e nos
deixa expostos uns aos outros, onde principalmente no contexto
material e relacional nos expõe a uma fragilidade essencial de
existência, e é neste sentido atuando nesta fragilidade
revelada por uma competição por padrões de beleza que a
bioética pode ajudar melhorando a comunicação com os
consumidores e estimulando a educação do uso e do consumo
consciente.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

Introdução: O Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um
transtorno de etiologia multifatorial e em sua definição
atual, inclui sintomas comportamentais e cognitivos e tem
diferentes formas de apresentação, assim como distintos graus
de comprometimento que os sintomas causam na vida do
indivíduo. ¹Alunos com o TDAH presentam prejuízos
neuropsicológicos com pior desempenho em tarefas relacionadas
a funções executivas e processos motivacionais. Esse
transtorno está associado também a alterações no desempenho de
atividades complexas, cognição (atenção), memória e
comportamento (inibição de respostas e a motivação em tarefas
demoradas). Com isso, muitas vezes são motivo de preconceito e
marginalização, o que contribui para a introjeção de
estereótipos como mal-educados e até incapacitados de
aprender.
Objetivo: Analisar criticamente a forma de ensino a alunos
portadores de TDAH e a geração de desigualdade de aprendizado.
Metodologia: Estudo de revisão de literatura e análise crítica
pautados nos conceitos de equidade, justiça e desigualdade.
Discussão: A transmissão do conteúdo curricular ocorre da
mesma forma para todos, mas o aprendizado ocorre de formas
diferentes nas pessoas e no caso do TDAH o comprometimento
cognitivo é maior ainda. Valorizar formas diferentes de
ensino, a integralidade do aluno como sujeito, assim se
promove equidade. A equidade é um princípio de acesso e
permanência à educação com qualidade. É dar oportunidade para
todos os alunados para alcançar a aprendizagem, melhorando a
qualidade da educação de hoje.
Justo não é apenas incluir, mas trazer formas novas de ensinar
visando equidade. Sendo assim, a educação inclusiva é exemplo
de aceitar a diversidade e promover a oportunidade equitativa

aos estudantes por meio do ensino, respeitando seu estilo e
ritmo de aprendizagem. Na prática, cabe ao professor buscar
estratégias de intervenção pedagógica baseadas no aprendizado
personalizado do aluno TDAH e colaborativo com a turma, na
adaptação curricular, no treinamento de habilidades sociais,
nas atividades com mídias, na equidade de ensino, nas
avaliações diferenciadas, dentre outras estimuladas pela sua
criatividade.
Nesse contexto, além de intervenções psicossociais,
psicofarmacológicas e apoio pedagógico da escola, o professor
auxiliar da educação inclusiva pode melhorar a qualidade de
ensino desse indivíduo e minimizar os danos causados pelos
sintomas do transtorno atuando com solidariedade, como um
atributo ético, buscando conhecer o seu aluno com maior
profundidade.
Conclusão: Observa-se que há limitação no conhecimento e
informações sobre o TDAH pelos profissionais da educação e
isso contribui para sustentar o preconceito e a desigualdade
que exclui o indivíduo, portador do transtorno, do convívio
escolar e da aprendizagem normal. Desta forma, deve-se
oportunizar aos alunos portadores do TDAH algumas ações para
reverter esse quadro, estimulando as interações sociais e
minimizando as desigualdades de aprendizagem.
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Tema:

BIOÉTICA AMBIENTAL

Resumo:

Problema: A preocupação com a ecologia tem recebendo maior
atenção pela sociedade, governos, políticos e empresas tem
indicado através de ações a importância deste tema. Porém na
prática, a realidade tem se mostrado outra, seja por uma visão
distorcida que no afã de cuidar da natureza a coloca acima do
ser humano, distorcendo assim a harmonia que deve haver entre
o homem e o ambiente. Percebe-se grandes áreas de preservação
que são desmatadas de forma totalmente ilegal, trazendo grande
prejuízo, não apenas ecológico mas social1. Faz-se necessário
que haja, além da letra da lei, sua correta aplicação com a
devida justiça, a conscientização de uma ecologia que inclua o
indivíduo em sua aplicabilidade. Objetivo Avaliar as políticas
de proteção ambiental com relação aos mais vulneráveis na
aplicação da justiça social, através de uma ética de
responsabilidade e de solidariedade. Metodologia: Revisão
crítica da efetivação das políticas de proteção ambiental com
fator de cuidado aos mais vulneráveis e como redutor de
desigualdades, pelo prisma da bioética. Resultado da busca dos
projetos e crítica: O ser humano necessita uma redefinição da
sua relação com a natureza, esta redefinição passa por
reconhecer a natureza como algo próximo a si, somente esta
reaproximação com a natureza pode mudar nosso relacionamento
com a vida. Mas para que isso acontece devemos promover a
sensibilidade de toda a sociedade em todos os níveis através
da educação e orientação ecológica2. Olhando pelo prisma
social a questão ecológica não é apenas uma questão biológica,
hoje ela se apresenta como uma questão ética, trata-se das
condições de vida e sobrevivência do ser humano neste
planeta3. Não se pode cobrar de forma igual aqueles que são

desiguais, uma legislação mais justa deve reconhecer isso, uma
relação extrativista individual deve ser orientada para que
seja sustentável, isto aproxima através da educação o
indivíduo e a natureza.
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Tema:

BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

Introdução: A espiritualidade pode ser compreendida como uma
busca de significado e sentido para a vida, em dimensões que
transcendem o tangível, que levam o sentir humano à experiência
com algo maior que o seu existencial, podendo ou não estar
relacionada a uma prática religiosa formal e, cuja relação com a
saúde, tem se tornado claro paradigma a ser estabelecido na
prática médica diária e precisa ser visto como uma vivência
genuína tanto da pessoa que é cuidada, quanto daquelas que cuidam
1.Objetivo: Abordar a espiritualidade no paciente pediátrico
Discussão: A despeito de vários autores (Gonçalves, Erik Erikson,
Jean Piaget) contribuírem para o entendimento da espiritualidade
da criança e do adolescente por meio da abordagem das fases do
desenvolvimento cognitivo 2,3; a manifestação da espiritualidade,
nesta faixa etária, não está relacionada somente ao momento de
seu desenvolvimento e é neste sentido que a psicanálise contribui
para o debate, uma vez que localiza a criança como sujeito do
inconsciente desde sua entrada na linguagem. Neste contexto, a
concepção da espiritualidade da criança, apesar de receber
influências daqueles que participam do seu cuidado, é única e
relacionada diretamente a sua própria constituição subjetiva; não
muito diferente da visão do adulto.
Para Freud, a relação do sujeito com a religião segue o protótipo
infantil, isto é, a relação com Deus é a repetição da relação com
os próprios pais e advém do estado de desamparo que sentimos
frente a situações que fogem ao nosso controle 4. A espiritualidade na
criança não se difere da do adulto em sua estrutura, apenas em sua
manifestação e, portanto, a criança tem o direito de ser ouvida como
um sujeito singular em suas crenças.
Considerações: A opção pela medicina exige uma vocação
direcionada fundamentalmente para o cuidar do outro e essa

responsabilidade, pelo outro vulnerável, é o desafio espiritual
da bioética.
Os atos médicos significam o tratar com a vida, a honra e a
saúde, com a terminalidade e a morte e, neste contexto, os
vínculos de confiança, compaixão e a compreensão e o respeito com
a espiritualidade são fundamentais para o exercício profissional
5. A abordagem da espiritualidade na pediatra é a oportunidade de
ampliar o olhar sobre a criança e sua família, de respeitar o ser
em vulnerabilidade e de rever conceitos do processo saúde-doença,
bem como da relação médico-paciente 6.
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Tema:

BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

Introdução
A comunicação entre profissionais da saúde e pacientes é o
eixo que fundamenta o sucesso terapêutico. Um aspecto
relevante na comunicação em saúde é a educação dos
profissionais, plenamente equilibrada com a formação
humanística. É imprescindível o estudo sobre ferramentas da
psicologia, que auxiliem as práticas profissionais tornando-as
mais éticas.
Objetivos
Demarcar um diálogo entre psicologia e bioética, a través da
proposta de Balint e suas contribuições para serem aplicadas
no processo de obtenção do consentimento livre e esclarecido
na esfera clínica.
Promover ferramentas da psicologia no aprimoramento do
relacionamento ético entre profissional da saúde e paciente.
Metodologia
Investigação fundamentada em revisão da literatura, seguindo
os passos metodológicos: conceituação sobre a proposta grupal
de Balint. Fundamentos teóricos sobre comunicação apropriada,
autonomia e consentimento. Finalmente, contribuições da
proposta grupal para a bioética.
Resultados e Discussão
Michael Balint (1) orientou a sua intervenção à formação dos
médicos, considerando que existem assimetrias na relação
médico-paciente; interferências na comunicação determinadas
pelas relações assimétricas, afetam o processo de obtenção do
consentimento livre e esclarecido (TCLE). A atmosfera de
harmonia e equilíbrio no processo terapêutico, foi explanada
por Balint a partir da teoria do amor primário (2). A

construção teórica foca a compreensão do paciente, baseando-se
nesta teoria que, se interconecta com a noção de alteridade,
revelando uma total harmonia do sujeito na interação com o
entorno, atingindo satisfação psíquica no relacionamento.
Uma relação distante entre profissional e doente implica que
neste último prevalece um nível psíquico que impede uma
comunicação inteligível, evidenciada na incompreensão das
explanações; esta condição afeta o processo de obtenção do
TCLE.
A dinâmica grupal de Balint visa otimizar a consciência do
profissional sobre o processo que se desenvolve na mente do
paciente, durante o relacionamento. O aperfeiçoamento das
capacidades do profissional para lidar com as implicações
psicológicas do atendimento se reflete na prática bioética,
especialmente, no tocante ao respeito pela autonomia,
vulnerabilidade e dignidade humana.
Conclusões
Em virtude da comunicação como eixo da relação profissionalpaciente, propõe-se a aplicação dos grupos Balint no nível
multiprofissional, englobando profissionais atuantes na rede
hospitalar e indivíduos em formação, como treinamento
incorporado na formação humanística.
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BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

Introdução
A sociedade está cada vez mais envelhecida. Isto representa
novos desafios na elaboração de políticas públicas que atendam
esta população. Na área da Assistência Social no estado de São
Paulo estão sendo estabelecidos os Centros Dia e de
Convivência do Idoso, no âmbito da Proteção Social Básica e
Proteção Social Especial.1
Objetivos
Promover uma reflexão sobre a proteção de pessoas idosas, sob o
enfoque de uma visão humanista.
Metodologia
Revisão da literatura nacional e internacional que norteia a temática.
Resultados e Discussão
A Assistência Social Dom José Gaspar é uma Instituição de
Longa Permanência de Idosos, localizada em Guarulhos, São
Paulo. Iniciou suas atividades em 1942 e é mantenedora do
Jardim de Repouso São Francisco, onde atende 77 idosos. Desde
2000 desenvolve cursos para cuidadores de idosos e em 2012
iniciou um programa junto à população carente da comunidade do
seu entorno, no bairro de Pimentas, considerado o bairro com
mais idosos do município. No âmbito da política da assistência
social, as causas mais frequentes de vulnerabilidade social do
público idoso têm origem no abandono ou isolamento social,
decorrentes da fragilização ou da perda dos vínculos de
pertencimento. Além disso, a discriminação negativa da velhice
e a exclusão social relacionada à pobreza propiciam e agravam
a violação de seus direitos. O Espaço Longevidade da
Assistência Social D. José Gaspar promove uma programação
diversificada de oficinas e atividades planejadas que

estimulam o conhecimento, contemplando os pilares
determinantes do Programa de Envelhecimento Ativo da
Organização Mundial de Saúde2. Esse programa já atendeu cerca
de 1.200 pessoas. Princípios bioéticos e aspectos
quantitativos e qualitativos das políticas e ações de proteção
aos idosos devem ser considerados. Ikeda3 afirma que se
considerarmos as origens das políticas do ponto de vista das
pessoas comuns, encontraremos a esperança, capaz de tornar a
sociedade um lugar melhor.
Conclusões e Recomendações:
É necessária e imprescindível a ampliação da rede de Proteção
Social aos Idosos com a oferta de serviços, projetos e ações
que possibilitem o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários. Programas de Envelhecimento Ativo devem
objetivar a obtenção da melhor qualidade de vida possível,
pelo maior tempo e para o maior número de pessoas possível. A
hora de agir é agora. Quando cada um de nós considerar os que
são afetados por nossas ações e refletir sobre o peso de nossa
responsabilidade, revelar-se-á o nosso verdadeiro eu para o
desenvolvimento do nosso humanismo e solidariedade. Com esta
atitude, podemos dar condições à sociedade para a sua
reumanização.

Fontes: Nenhuma.
Conflito: Nenhum.
Apresentador: SIRLEY
KIYOMI SHINJO OKUDA

Modalidade: Poster

Referências:
1 Guia de orientações técnicas Centro Dia do Idoso. Secretaria de
Desenvolvimento Social, São Paulo, 2014.
2 OMS. Organização Mundial de Saúde. Envelhecimento ativo: uma
política de saúde. Brasília, 2005.
3 IKEDA, D. Compromisso de todos com um mundo mais humano:
acabar com a miséria da Terra. 2015.

PG 269

BIOÉTICA E FISIOTERAPIA NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO

Tema:

BIOÉTICA CLÍNICA

Autores: 1. Livia Penna Tabet, Fisioterapeuta da Unidade de Terapia Intensiva e Programa de Oncologia da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação –
Unidade Brasília/DF, Brasil. Email: liviapenna@sarah.br (autor principal, responsável comunicação/apresentação).
2. Rogério Santos Silva, Fisioterapeuta da Unidade de Terapia Intensiva e Programa de Oncologia da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação – Unidade
Brasília/DF, Brasil. Email: 203916@sarah.br (coautor).
3. Marco Antônio Osório Tabet, Médico da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação – Unidade Brasília/DF, Brasil. Email: marcotabet@hotmail.com (coautor).
4. Kátia Torres Batista, Médica da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação – Unidade Brasília/DF, Brasil. Email: 204265@sarah.br (coautor).

Resumo:
Resumo: O objetivo do estudo é realizar uma revisão

bibliográfica narrativa das publicações nacionais acerca dos
aspectos bioéticos da fisioterapia nas Unidades de Terapia
Intensiva, identificar os principais dilemas éticos abordados
e refletir quanto às perspectivas sobre o tema.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado estudo documental de
revisão bibliográfica narrativa das publicações nacionais nas
bases de dados MedLine/PubMed, LILACAS/BIREME e Scielo, no
período de 2000 a 2015, com os descritores: “bioética”,
“fisioterapia” e “Unidades de Terapia Intensiva”.
RESULTADOS: O corpus gerado pelo levantamento bibliográfico
consistiu em somente dois artigos relacionados à temática: uma
revisão sistemática e uma pesquisa de campo. Ao abranger a
busca com as palavras-chave: “bioética” e “fisioterapia”,
foram encontrados 16 artigos, onde somente os dois encontrados
na busca anterior estavam relacionados à terapia intensiva.
Devido à escassez de artigos nacionais resultantes da busca,
foram adicionados dois artigos que não estavam indexados nas
bases de dados pesquisadas.
DISCUSSÃO: O estudo da bioética teve início nos anos 70 com o
objetivo de desenvolver a reflexão da responsabilidade social
dos cientistas e desde a sua criação tem procurado identificar
e explorar os problemas éticos emergentes e cotidianos com
enfoque multicultural, multidisciplinar e pluralista. No
Brasil, o estudo da bioética apareceu de forma tardia, e a
Sociedade Brasileira de Bioética foi fundada somente em 1995;
todavia, nas últimas décadas, a bioética apresentou um
crescimento significativo. Na fisioterapia, se observou a
evolução do enfoque bioético nos artigos publicados, porém

ainda com poucas publicações relacionadas às Unidades de
Terapia Intensiva. Apesar da carência de estudos, os já
publicados são relevantes por seu pioneirismo na reflexão da
temática. Outro ponto fundamental está relacionado ao
desenvolvimento moral dos fisioterapeutas, que deve ser
estimulado desde o processo de sua formação acadêmica, nos
cursos de graduação e pós-graduação. Apesar da fisioterapia em
terapia intensiva ser uma especialidade relativamente recente,
é importante e necessário à inclusão de debates bioéticos
sobre situações concretas encontradas na prática clínica, de
modo a preparar o profissional para enfrentar os constantes
dilemas éticos no cotidiano da profissão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A pesquisa envolvendo a bioética na área
de saúde é crescente, mas ainda existe uma lacuna de estudos
nacionais referentes à bioética, fisioterapia e Unidades de
Terapia Intensiva. Todavia, apesar dos poucos artigos
publicados, foi possível avaliar os dilemas éticos vivenciados
em categorias relacionadas à assistência nas unidades de
terapia intensiva, ao paciente e ao profissional
fisioterapeuta. Ademais, é importante o incentivo à reflexão e
discussão ética e o desenvolvimento de publicações abordando o
tema entre os fisioterapeutas.
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BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

O objetivo do estudo é realizar uma revisão
bibliográfica narrativa das publicações nacionais acerca dos
aspectos bioéticos da fisioterapia nas Unidades de Terapia
Intensiva, identificar os principais dilemas éticos abordados
e refletir quanto às perspectivas sobre o tema.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado estudo documental de
revisão bibliográfica narrativa das publicações nacionais nas
bases de dados MedLine/PubMed, LILACAS/BIREME e Scielo, no
período de 2000 a 2015, com os descritores: “bioética”,
“fisioterapia” e “Unidades de Terapia Intensiva”.
RESULTADOS: O corpus gerado pelo levantamento bibliográfico
consistiu em somente dois artigos relacionados à temática: uma
revisão sistemática e uma pesquisa de campo. Ao abranger a
busca com as palavras-chave: “bioética” e “fisioterapia”,
foram encontrados 16 artigos, onde somente os dois encontrados
na busca anterior estavam relacionados à terapia intensiva.
Devido à escassez de artigos nacionais resultantes da busca,
foram adicionados dois artigos que não estavam indexados nas
bases de dados pesquisadas.
DISCUSSÃO: O estudo da bioética teve início nos anos 70 com o
objetivo de desenvolver a reflexão da responsabilidade social
dos cientistas e desde a sua criação tem procurado identificar
e explorar os problemas éticos emergentes e cotidianos com
enfoque multicultural, multidisciplinar e pluralista. No
Brasil, o estudo da bioética apareceu de forma tardia, e a
Sociedade Brasileira de Bioética foi fundada somente em 1995;

todavia, nas últimas décadas, a bioética apresentou um
crescimento significativo. Na fisioterapia, se observou a
evolução do enfoque bioético nos artigos publicados, porém
ainda com poucas publicações relacionadas às Unidades de
Terapia Intensiva. Apesar da carência de estudos, os já
publicados são relevantes por seu pioneirismo na reflexão da
temática. Outro ponto fundamental está relacionado ao
desenvolvimento moral dos fisioterapeutas, que deve ser
estimulado desde o processo de sua formação acadêmica, nos
cursos de graduação e pós-graduação. Apesar da fisioterapia em
terapia intensiva ser uma especialidade relativamente recente,
é importante e necessário à inclusão de debates bioéticos
sobre situações concretas encontradas na prática clínica, de
modo a preparar o profissional para enfrentar os constantes
dilemas éticos no cotidiano da profissão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A pesquisa envolvendo a bioética na área
de saúde é crescente, mas ainda existe uma lacuna de estudos
nacionais referentes à bioética, fisioterapia e Unidades de
Terapia Intensiva. Todavia, apesar dos poucos artigos
publicados, foi possível avaliar os dilemas éticos vivenciados
em categorias relacionadas à assistência nas unidades de
terapia intensiva, ao paciente e ao profissional
fisioterapeuta. Ademais, é importante o incentivo à reflexão e
discussão ética e o desenvolvimento de publicações abordando o
tema entre os fisioterapeutas.
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Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

INTRODUÇÃO
Um dos mais difíceis dilemas do mundo democrático continua sendo
como conciliar ou garantir direitos iguais a todos em uma sociedade
permanentemente desigual. Esta problemática é mais complexa e
desafiante quando tratamos das questões sanitárias, particularmente,
buscando garantir acesso universal diante das flagrantes iniquidades
socioeconômicas e da permanente escassez de recursos financeiros.
OBJETIVOS
Descrever as concepções de justiça distributiva contidas em obras de
John Rawls (1921-2002) e de Norman Daniels (1942-), com ênfase nos
conceitos aplicáveis ao âmbito da saúde pública.
METODOLOGIA
Resenha crítica de obras de John Rawls e Norman Daniels.
DISCUSSÃO
Em 1971, John Rawls publicou aquele que seria o livro central de sua
vida: Uma Teoria da Justiça. Uma obra construída em cima de uma
argumentação refinada e bastante complexa, na qual apresenta uma
encantadora ideia de justiça – uma justiça como equidade em sentido
liberal em um contexto de uma democracia constitucionalista. No
início de sua obra, Rawls descreve um sistema de justiça baseado no
contratualismo e analisa a sua validade por meio de dois princípios
gerais (princípios de justiça): o princípio da liberdade e o princípio da
igualdade. Para Rawls, o mérito da teoria contratualista é expressar
por meio de um pacto a escolha de princípios de justiça que seriam
decididos/definidos por pessoas racionais1. A justiça como equidade
é a tese central da obra de Rawls, pois ao contrário do igualitarismo
estrito (isonomia), defende o igualitarismo relativo (equidade) –
essência de sua visão política da justiça por meio do denominado
liberalismo igualitário2. Norman Daniels aborda a questão moral da

saúde defendendo sua importância pelos impactos que ela causa nas
oportunidades. As doenças prejudicam o funcionamento normal dos
indivíduos restringindo suas possibilidades; a saúde preserva para as
pessoas as habilidades de serem cidadãos participativos na vida social,
política e econômica da sociedade. Deste modo, Daniels busca aplicar
a teoria da justiça distributiva de John Rawls no âmbito da saúde e
adiciona um princípio que abrange o compromisso responsável no
processo de tomadas de decisões ao estabelecer limites razoáveis ao
contexto da saúde3. O princípio apropriado da justiça distributiva para
regular o modelo de um sistema de saúde é o princípio da proteção de
igualdade de oportunidades. A ideia principal é converter o processo
de tomada de decisão em uma grande deliberação pública para
proteger de modo justo a saúde de uma população com diferentes
necessidades4.
CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES
As propostas de justiça distributiva de John Rawls e Norman Daniels
apresentam sérias limitações, haja vista que as políticas de estados
liberais (países ricos) não tem demonstrado resolver as desigualdades
sociais, ao contrário, vem aumentando as distâncias entre os mais ricos
e os mais pobres, refletindo-se em sistemas de saúde injustos, caros e
de baixa resolutividade.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-NORMATIVA DA BIOÉTICA

Resumo:

Introdução: A construção dos Direitos Humanos (1) se faz todo
dia, nas lutas concretas por autonomia e liberdade, nas
intervenções históricas, que afirmam ou inovam direitos o tempo
todo. Nessa perspectiva, percebe-se a aproximação dos Direitos
Humanos (1) com a Pedagogia Libertadora de Freire (2,3), bem como
com a Bioética de Intervenção (4,5), visto que tais abordagens
teóricas tem em comum o desejo de reforçar as lutas
emancipatórias e libertárias de homens e mulheres que, cientes de
suas condições inacabadas no mundo (2,3) e inspirados pela “ética
da insatisfação” (1), se disponibilizam para uma prática
dialógica e solidária; prática esta que favoreça e afirme a vida,
ao mesmo tempo em que contrarie ações violadoras da dignidade
humana, como os diversos tipos de preconceito e discriminação.
Objetivos: Favorecer a compreensão dos Direitos Humanos como
resultado das lutas e movimentos sociais; Promover o diálogo
entre Direitos Humanos, Pedagogia Libertadora e Bioética de
Intervenção; Contribuir para a construção de uma Pedagogia
Crítica dos Direitos Humanos.
Metodologia: Revisão Crítica de Literatura.
Considerações: A educação para Freire é um ato político e como
tal é uma forma de intervenção no mundo (2,3). Este
reconhecimento do caráter político da educação a distancia de
qualquer pretensão de burocratizá-la, de engessá-la, tornando-a
asséptica e separando-a da realidade mesma. A preocupação com o
teor crítico do conhecimento, bem como, com a sua condição
política e relacional, além de se fazer presente na bioética
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(4,5), também é parte constitutiva dos Direitos Humanos (1). Na
perspectiva aqui em questão, os conhecimentos não devem existir
num mundo ideal, naturalizado; ao contrário, como construções
humanas, os saberes são sempre resultados das ações sociais de
seus protagonistas. A proposta deste estudo é de estabelecer uma
relação teórica entre as áreas de saber aqui mencionadas, que nos
permita pensar uma bioética plural, interventiva (4,5), voltada
para a compreensão crítica dos Direitos Humanos (1), comprometida
com os pressupostos de uma educação libertadora (2,3) e,
portanto, devidamente assentada no resgate da dignidade de todos
os humanos.
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Resumo:

Malformações congênitas são perturbações do desenvolvimento
presentes ao nascimento, que podem ser estruturais,
funcionais, metabólicas ou comportamentais, únicas ou
múltiplas1. O comprometimento da vida decorrente dessas
malformações é muito variável, desde as mais leves até aquelas
que impõem sérias restrições à vida ou mesmo são incompatíveis
com ela (abortos naturais). Segundo dados do Estudo
Colaborativo Latino Americano de Malformações Congênitas, a
cada 100 crianças nascidas vivas, três têm malformações, fato
que pode ser considerado um problema de saúde pública2. Este
trabalho tem por objetivo realizar uma reflexão Bioética sobre
malformações congênitas e foi realizado por uma revisão da
literatura. Essas malformações são causadas por fatores
genéticos (mutações gênicas e cromossômicas), fatores
ambientais (como agentes infecciosos, produtos químicos
ambientais e drogas) ou herança multifatorial (combinação de
fatores genéticos e ambientais), sendo que, de 50 a 60% a
etiologia é desconhecida3. É importante ressaltar que, o
estilo de vida se torna cada vez mais fator de risco, visto
que, alguns hábitos como o tabagismo, o uso de drogas ilícitas
e o alcoolismo provocam efeitos negativos durante a gravidez4.
Para a prevenção é necessário que a mãe tenha conhecimentos
dos teratógenos, a fim de que, quando possível, evite a
exposição do embrião/feto a esses agentes. Para tanto, é
importante a educação para a saúde, e não somente prestar
assistência. É fundamental promover campanhas educacionais, em
todas as mídias e nas instituições educacionais, religiosas,
de saúde, etc. Além de maior número de ginecologistas e de
equipamentos para exames para detectar essas malformações. A

realização do pré-natal permite o acompanhamento do
desenvolvimento fetal e diagnóstico rápido da doença, e com
isto o tratamento preços, possibilitando melhores resultados
na expectativa de vida de neonatos e diminuição dos índices de
mortalidade.
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Resumo:

INTRODUÇÃO
O processo de morrer e o momento da morte permanecem como
importantes dilemas para os profissionais da saúde, particularmente
para médicos e enfermeiros que lidam com pacientes em fases
terminais de doenças graves e irreversíveis, por vezes internados em
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
OBJETIVOS
Descrever os conceitos de ortotanásia, eutanásia e distanásia e propor
uma nova terminologia para as questões bioéticas que envolvem o
processo de morrer em ambiente hospitalares – a paratanásia – morte
marginal, processo informal de morrer.
METODOLOGIA
Revisão bibliográfica não-sistemática sobre eutanásia, distanásia e
ortotanásia em UTIs.
DISCUSSÃO
Conflitos morais, dilemas éticos e problemas legais estão em
permanente tensão nas tomadas de decisão dos profissionais de
saúde (médicos e enfermeiros) quando se debatem questões sobre
ortotanásia, eutanásia e distanásia, sobretudo se considerarmos que
essas questões são um problema de saúde pública1. Parte da angústia
desses profissionais tem origem na dificuldade para compreenderem
os significados dos termos – ototanásia definida como a morte
no tempo certo, morte adequada; eutanásia como abreviação do
sofrimento por meio de uma intervenção, morte induzida, antecipada;
e distanásia como um prolongamento do processo de morrer, com
sofrimento, morte lenta, retardada2, 3. Todavia, existem práticas não
formais, não legalizadas, que refletem modos especiais de aceitação
da morte: não reanimação de pacientes irrecuperáveis, ajuste pra
controle menos rigoroso do respirador e redução nas doses de drogas
vasoativas – criando-se uma ética informal, a partir da adoção de
diretrizes para responderem aos dilemas cotidianos das enfermarias,

mas que não tem respaldo legal – inexistência de normatização3,
4. Para essas deliberações, tomadas à beira dos leitos de pacientes
terminais, por vezes na calada da noite, criamos o termo paratanásia
– para (ao lado de, paralelo) + thanatos (morte) – para designar os
procedimentos que visam a permitir a morte dos pacientes sem
fundamentação ou amparo ético-jurídico, ou seja, às margens da lei –
um mundo paralelo. A legislação brasileira ainda não incorporou esses
novos termos, gerando insegurança nas tomadas de decisão por parte
da equipe de saúde, dos familiares e mesmo dos pacientes, quando
ainda possam expressar suas preferências ou discordâncias acerca de
seu processo de morrer.
CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES
A obsessão com a manutenção da vida biológica tem produzido
aberrações, pois deixamos de cuidar das pessoas para nos
preocuparmos com as doenças e seus diferentes estágios clínicos, até
que a irreversibilidade do processo de morrer e a inevitável hora da
morte nos devolva a humanidade perdida.
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BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

INTRODUÇÃO
Um dos mais difíceis dilemas do mundo democrático continua sendo
como conciliar ou garantir direitos iguais a todos em uma sociedade
permanentemente desigual. Esta problemática é mais complexa e
desafiante quando tratamos das questões sanitárias, particularmente,
buscando garantir acesso universal diante das flagrantes iniquidades
socioeconômicas e da permanente escassez de recursos financeiros.
OBJETIVOS
Descrever as concepções de justiça distributiva contidas em obras de
John Rawls (1921-2002) e de Norman Daniels (1942-), com ênfase nos
conceitos aplicáveis ao âmbito da saúde pública.
METODOLOGIA
Resenha crítica de obras de John Rawls e Norman Daniels.
DISCUSSÃO
Em 1971, John Rawls publicou aquele que seria o livro central de sua
vida: Uma Teoria da Justiça. Uma obra construída em cima de uma
argumentação refinada e bastante complexa, na qual apresenta uma
encantadora ideia de justiça – uma justiça como equidade em sentido
liberal em um contexto de uma democracia constitucionalista. No
início de sua obra, Rawls descreve um sistema de justiça baseado no
contratualismo e analisa a sua validade por meio de dois princípios
gerais (princípios de justiça): o princípio da liberdade e o princípio da
igualdade. Para Rawls, o mérito da teoria contratualista é expressar
por meio de um pacto a escolha de princípios de justiça que seriam
decididos/definidos por pessoas racionais1. A justiça como equidade
é a tese central da obra de Rawls, pois ao contrário do igualitarismo
estrito (isonomia), defende o igualitarismo relativo (equidade) –
essência de sua visão política da justiça por meio do denominado
liberalismo igualitário2. Norman Daniels aborda a questão moral da

saúde defendendo sua importância pelos impactos que ela causa nas
oportunidades. As doenças prejudicam o funcionamento normal dos
indivíduos restringindo suas possibilidades; a saúde preserva para as
pessoas as habilidades de serem cidadãos participativos na vida social,
política e econômica da sociedade. Deste modo, Daniels busca aplicar
a teoria da justiça distributiva de John Rawls no âmbito da saúde e
adiciona um princípio que abrange o compromisso responsável no
processo de tomadas de decisões ao estabelecer limites razoáveis ao
contexto da saúde3. O princípio apropriado da justiça distributiva para
regular o modelo de um sistema de saúde é o princípio da proteção de
igualdade de oportunidades. A ideia principal é converter o processo
de tomada de decisão em uma grande deliberação pública para
proteger de modo justo a saúde de uma população com diferentes
necessidades4.
CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES
As propostas de justiça distributiva de John Rawls e Norman Daniels
apresentam sérias limitações, haja vista que as políticas de estados
liberais (países ricos) não tem demonstrado resolver as desigualdades
sociais, ao contrário, vem aumentando as distâncias entre os mais ricos
e os mais pobres, refletindo-se em sistemas de saúde injustos, caros e
de baixa resolutividade.
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BIOÉTICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS

Resumo:

A bioética é a ciência multidisciplinar que procura conhecer as
necessidades e o comprometimento moral da dignidade da vida. O
termo “Bioética” foi utilizado pela primeira vez por Paul Max Fritz
Jahr, em 1927. O termo também foi mencionado em 1971, pelo
oncologista Van Rensselaer Potter, em seu livro “Bioética: Ponte para
o Futuro”, consagrando a Bioética como disciplina. Em outubro de
2005, a Conferência Geral da UNESCO adotou a Declaração Universal
sobre Bioética e Direitos Humanos, que consolida os princípios
fundamentais da bioética. Nos últimos anos, muitos temas sociais
foram inseridos na bioética, principalmente aqueles envolvendo a
saúde publica, recursos em saúde e desenvolvimento sustentável
1. A tecnologia aplicada a saúde é uma área que tem evoluído
rapidamente, contribuindo com o diagnostico, modernizando as
intervenções cirúrgicas e substituindo a mão de obra humana por
computadores e maquinas cada vez mais sofisticada. Infelizmente,
a desigualdade no acesso à estas tecnologias é grande. No Brasil
encontramos regiões privilegiadas quando se refere a equipamentos
de diagnósticos por imagem, e áreas em que a população esta longe
de realizar qualquer tipo de exame complementar. Dados do IBGE
(2009) mostram que existem apenas 1,84 médicos por mil habitantes
no Brasil, sendo que por unidades de federação (UF) a distribuição
destes profissionais não é uniforme. Outra questão a ser analisada é
de como esta tecnologia voltada a saúde esta sendo utilizada. Para
Schremm & Escosteguy, a incorporação de tecnologias vem sendo
feita muitas vezes de forma acrítica, sem avaliar corretamente sua
eficácia, sua efetividade e eficiência, bem como sem ponderar seus
efeitos sobre os gastos públicos com os serviços de saúde2. Segundo
Siqueira, a certeza de que a ciência tem todas as respostas, é uma
visão distorcida da realidade, pois precisamos estar atentos a perceber

que junto com os benefícios existem também os riscos oferecidos
pelas tecnologias, devendo estas não vir para substituir o profissional
de saúde, mas como método auxiliar3. Maciel, pesquisando sobre os
impactos da tecnologia informacional na qualidade do atendimento
nas unidades de saúde, observou que 73,2% dos profissionais
concordam que a relação com o paciente tornou-se mais distante
com a introdução de sistemas informatizados 4. A relação médicopaciente sempre foi alvo de discussões, o que percebe atualmente é
a fragilidade desta relação frente aos avanços tecnológicos, passando
a ser o paciente mais uma ferramenta científica. Desta forma, a saúde
vem sendo observada de forma parcial, pois a visão total do ser
humano esta sendo fragmentada e a dependência das tecnologias
cada vez mais acentuada.
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BIOÉTICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS

Resumo:

Introdução: Vivemos hoje uma fase de crescimento exponencial
da tecnologia e da ciência, as quais coexistem e colaboram
constantemente. Nesse contexto, em abril do corrente ano foi
publicado um artigo científico (1), no qual está descrito que
pela primeira vez foram efetuadas modificações no DNA de um
feto, para a cura de doenças genéticas. Ainda que o objetivo
pareça legitimo e louvável, as possíveis consequências de tal
“poder tecnológico” e seu uso são ainda nebulosas.
Objetivos: Discutir brevemente as limitações de uma abordagem
da ética consequecialista em relação à biotecnologia num
contexto de desigualdades de conhecimentos
Metodologia: Análise crítica pautada na abordagem ética
consequencialista de Stuart Mill(2).
Resultados e Discussão:
O DNA é muito mais complexo do que simplesmente bom/mau, ou
útil/inútil. Modificar genes de doenças mendelianas raras é
uma hipótese, mas a grande maioria das doenças é complexa,
resultado de uma equação de fatores intrínsecos e extrínsecos
que ainda não conseguimos estimar. O estudo da genética humana
evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda não somos capazes
sequer de entender toda a cadeia de DNA codificante e vias que
nos compõem, afora outros fatores moduladores que mal
começamos a investigar.
Inúmeras são as discussões éticas envolvidas nesse processo.
Infelizmente, muitas estão empobrecidas pela falta de visão
global e conhecimento técnico do processo. Neste sentido, numa
perspectiva da ética consequencialista os meios (mudanças no
DNA fetal) seriam justificados se tivermos como fim a criação
de uma espécie melhorada, com menos doenças e fraquezas, o que
poderia salvar muitas vidas humanas. No entanto também podemos
causar um efeito fundador e um gargalo evolutivo que limite

nossa variabilidade genética, o que, no caso de uma mudança
ambiental, pode ser fatal para a espécie. No momento ainda não
temos o conhecimento necessário para calcular as consequências
dos nossos atos a tão longo prazo como seria necessário.
Também da pespctiva dessa linha as conseqüências dos atos são
dissociadas da causa, eximindo o pesquisador de grande parte
da responsabilidade ética de sua pesquisa. Corroborando com
isso temos o pouco embasamento dos pesquisadores em relação
aos princípios bioéticos, o qual, na sua formação são
facilmente considerados secundários.
Conclusões: Essa desigualdade de conhecimento é a motriz de
uma relação turbulenta entre bioeticistas e pesquisadores de
ciências biotecnológicas. Podemos dizer que essa desigualdade
é fruto de diversas circunstâncias, dentre elas a amplitude e
fragmentação do conhecimento e da relação de (bio)poder que,
convenientemente, advêm da sua posse. Com isso, o público em
geral, desprovido de maiores e mais precisas informações
permanece à deriva entre o desinteresse e a paranóia.
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BIOÉTICA, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Resumo:

Introdução: Como ciência, a bioética vem revestida dos
princípios da autonomia, beneficência e da justiça,
idealizados por Beauchamp e Childress, visando oferecer um
caminhar seguro para as pesquisas realizadas em seres humanos.
Objetivo: Tais princípios, além da atualidade e eficiência em
suas diretrizes, serviram de base e fundamentação para a
liberação, prescrição e importação da substância canabidiol,
um dos 80 princípios ativos da maconha, substância considerada
entorpecente pela Lei 11.343/06, apenas para pacientes
latentes e da infância que apresentem casos graves de
epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais. Isto
porque os ensaios clínicos realizados até o presente
demonstraram que o CBD reduz as crises convulsivas com
razoável margem de segurança e boa tolerabilidade. A ANVISA,
órgão responsável pela aprovação da medida, autorizou a
importação, desde que fossem apresentados os seguintes
documentos: prescrição médica, com a posologia, quantitativo
necessário e tempo de tratamento; laudo médico, contendo a
justificativa do uso do medicamento não registrado no Brasil;
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo
médico, paciente ou responsável legal, com específica ciência
de que a medicação ainda não foi submetida ao controle de
eficácia e segurança pela agência brasileira. Importante
observar que a Portaria MF nº 454, de 08/7/2015, modificando a
MF nº 156/1996, isenta o pagamento do recolhimento dos

tributos federais, quando se tratar de medicamento importado
indicado à pessoa física. Método: Estudo reflexivo realizado a
partir de levantamento bibliográfico. Discussão: Percebe-se,
sem muito esforço, a configuração do princípio da autonomia da
vontade do paciente, pelo qual o médico deve informar, em
primeiro lugar, a respeito das opções diagnósticas ou
terapêuticas, apontar eventuais riscos existentes em cada uma
delas e, em seguida, obter dele ou de seu representante legal,
o consentimento para sua intervenção. Da mesma forma presente
o da beneficência (primum non nocere). Não basta proteger a
autonomia do paciente, busca-se a segurança do procedimento a
ser realizado justamente com a proteção a eventual dano para
assegurar a ele o bem-estar ou, em outras palavras, extremar
os possíveis benefícios e minimizar os possíveis danos.
Igualmente o da Justiça, ou da distribuição igualitária,
determina que os benefícios recebidos por uma pessoa, no caso
o medicamento, mesmo que seja de outro país, devem ser
estendidos a outras, em razão da igualdade de tratamento que
deve imperar no relacionamento humanitário. Conclusão: A vida
humana, revestida da dignidade prevista constitucionalmente,
vincula o Estado a proporcionar o bem-estar a todo cidadão,
compreendo aqui não só as políticas públicas voltadas para a
área da saúde, mas também qualquer necessidade decorrente de
doença que atinja um número reduzido de pessoas, com a
permissão de, justificadamente, quebrar regras sociais
consideradas proibitivas.
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Resumo:

Introdução: A ciência da Bioética, ingressando em sua
maturidade, avançou em seus limites propostos originariamente
e passou a frequentar os interesses mais relevantes da
sociedade, com o foco voltado para o exercício da plena
cidadania, em razão de seu caráter inter, multi e
transdisciplinar. Assim é que, no âmbito de sua tutela
protetiva, lançou a premissa que todo ser humano é vulnerável
ou se encontra em situação de vulnerabilidade, com a
utilização de uma terminologia mais adequada. Vulnerável,
termo de origem latina, vulnerabilis, em sua origem vem a
significar a lesão, corte ou ferida exposta, sem cicatrização,
feridas sangrentas com sérios riscos de infecção. Houaiss ,
por sua vez, assim define: “que pode ser fisicamente ferido;
sujeito a ser atacado, derrotado, prejudicado ou ofendido”.
Objetivos: Pode-se dizer genericamente que todo indivíduo tem
sua vulnerabilidade intrínseca, originária, criada pela sua
própria insegurança ou pelos conflitos sociais geradores de
tantos problemas que afetam as pessoas. Ou, ainda, as pessoas
são afetadas por vulnerabilidades circunstanciais, abrangendo
pobreza, doenças crônicas e endêmicas, falta de acesso à
educação, alijamento dos mais comezinhos direitos de cidadania
e quaisquer situações que as tornam susceptíveis de sofrer
danos. As diversas causas de estresses, fobias, depressões são
enfermidades produzidas pela sociedade moderna e, na medida em
que vão sendo contidas pelos homens, outras assumem as

posturas de novas agressões comportamentais. Metodologia:
Estudo reflexivo realizado a partir de levantamento
bibliográfico e jurídico-interpretativo, analisando as
principais normas sobre o tema, a doutrina já desenvolvida e
tendências jurisprudenciais. Discussão: A conceituação
genérica foi suficiente para que a ciência do Direito
introduzisse em seus mais recentes tipos normativos uma
conceituação mais específica, voltada para o atendimento dos
novos desafios sociais, com a intenção de proteger os
considerados mais frágeis. A Lei nº 11.340/2006, conhecida por
Maria da Penha, é exemplo da nova configuração da
vulnerabilidade, quando tutela a mulher vítima de violência
doméstica. Outra lei, a de nº 11.343/2006, conhecida por Lei
de Drogas, também segue pelo mesmo caminho da vulnerabilidade
ao estabelecer medidas de prevenção, de reinserção social dos
usuários e dependentes de drogas. A Lei nº 12.015/2009, por
sua vez, que alterou o Título VI da Parte Especial do Código
Penal, inseriu nova nomenclatura aos crimes sexuais. Agora são
crimes cometidos contra a dignidade sexual e, coerente com sua
missão, criou no Capítulo II os crimes sexuais contra
vulnerável e no artigo 217-A, estupro de vulnerável.
Conclusões: Assim, no campo jurídico, vulnerável vem a ser
aquele que, em razão de circunstâncias, vê-se em situação de
fragilidade extrema e necessita do amparo legal para conferir
a ele, desde os direitos mais básicos até os de última
geração.
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BIOÉTICA E HUMANIZAÇÃO

Resumo:

Introdução
Em julho de 2014 foram lançados pela ONU os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que dão prosseguimento até
2030 aos trabalhos iniciados pelos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio. São 17 objetivos, entre eles
“acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os
lugares”, “assegurar vida saudável e promover o bem-estar de
todos, em todas as idades”,1 que, no conjunto, são um
compromisso de respeitar a dignidade de todas as pessoas.
Objetivos
Promover uma reflexão sobre estratégias e ações para
fortalecer a solidariedade entre os povos por um mundo de paz,
pelo humanismo e a eliminação do inadmissível sofrimento na Terra.
Metodologia
Revisão da literatura nacional e internacional à luz da
Proposta de Paz enviada por Daisaku Ikeda2 à Organização das
Nações Unidas em janeiro de 2015.
Resultados e Discussão
São discutidos três temas prioritários, decisivos para maior
desenvolvimento dos ODS e acelerar a eliminação da miséria
neste mundo: a) A reumanização da política e da economia. É
essencial para a redução do sofrimento dos indivíduos. A força
da solidariedade para com o sofrimento das pessoas é o
espírito de compaixão. Josei Toda3 definiu sua visão de
nacionalismo mundial: os seres humanos, de qualquer lugar ou
nacionalidade, têm o direito de ser felizes. b) A reação em
cadeia do empoderamento. É a capacidade de transcender o
sofrimento. Ikeda2 discute os sofrimentos causados tanto por
desastres naturais como por injustiças sociais. Cita Gandhi,

Martin Luther King e Nelson Mandela como exemplos de
autoempoderamento que permitiram às pessoas oprimidas pelo
sofrimento iluminar sua comunidade e a sociedade como um todo
com a luz da sua dignidade. Descreve ainda a ideia de que a
grandiosa revolução humana de uma única pessoa um dia vai
impulsionar a mudança total do destino de um país e, além
disto, será capaz de transformar o destino de toda a
humanidade. c) A expansão da amizade para acabar com a guerra.
A construção de um mundo de coexistência é fundamental para
enfrentar as ameaças de guerras, sendo a chave para o alívio
do sofrimento humano. Com diálogos inter-religiosos ou entre
civilizações diferentes poderão ser compartilhadas ideias de
como interromper os arraigados ciclos de ódio e violência.
Conclusões e Recomendações
O futuro depende do inadiável compromisso de todos e de cada
um para que ninguém mais, inclusive as gerações vindouras,
venha a suportar os sofrimentos que nos afligem. Três ações
concretas para eliminar a palavra miséria do léxico humano são
delineadas: 1. A proteção dos direitos humanos dos
desabrigados e migrantes internacionais; 2. A proibição e
eliminação das armas nucleares; e 3. A conquista de uma
sociedade global sustentável.
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BIOÉTICA E HUMANIZAÇÃO

Resumo:

Introdução: A construção de um mundo solidário, capaz de se
recuperar de tantas aflições inicia pela capacidade de criar valores
humanos, baseados no “valor da atitude” e no “valor do caráter”. É
um processo pelo qual todos nós, cada um na sua função e de acordo
com sua capacidade, agimos para criar esse valor com a missão de
torná-lo real, para beneficiar nossos concidadãos e o futuro de toda a
sociedade. Sem esse capital social, as pessoas são forçadas a enfrentar
as adversidades sozinhas.
Objetivos: Refletir sobre a criação de valores humanos – capital social
– por meio do qual se amplia a capacidade de recuperação social e
permite avançar rumo a uma sociedade sustentável.
Metodologia: Revisão da literatura nacional e internacional à luz da
Proposta de Paz enviada por Daisaku Ikeda1 à Organização das
Nações Unidas em janeiro de 2014.
Resultados e Discussão: Três aspectos da criação de valores são
discutidos: a) A criação de valor que assume a esperança como ponto
de partida. O poder da esperança está disponível ao coração de toda
pessoa, em qualquer circunstância. A criação de valores surge
de duas fontes de esperança: o “valor da atitude” preconizado
por Frankl2, que considera nossa capacidade de escolha e de
encontrar sentido, até o último minuto de vida, mesmo em
circunstâncias mais graves e o “valor do caráter”, descrito
por Makiguchi3, como sendo uma pessoa cuja presença é sempre
procurada e apreciada em tempos de crise, mesmo que não atraia
muito a atenção. São pessoas de força unificadora na
sociedade. b) A criação de valor para o trabalho unido na
solução de problemas. A alegria da solidariedade é ponto
central que faz a diferença na resolução de dificuldades
vividas por nós e por toda a humanidade. Nos ensinamentos de

Nitiren Daishonin4 há uma frase que corrobora isso: A verdadeira
alegria é aquela vivida por você e pelos outros. Solnit5 afirma que as
pessoas sabem o que fazer diante de um desastre. A questão chave é
como favorecer e incentivar as pessoas a mostrar essas capacidades
no dia a dia e não apenas em tempos de crise. c) A criação de valor
para florescer o melhor de cada um de nós. Reside na construção de
uma sociedade em que cada pessoa revela benevolência interior e
trabalha pela proteção dos direitos de todos. Na filosofia da SGI (Soka
Gakkai Internacional) o empoderamento que permite a cada indivíduo
manifestar ilimitadas capacidades chama-se “Revolução Humana”.
Assim, para cada um, o seu espaço é o lugar propício para realizar a
sua missão de vida, suportando as dificuldades. A sua própria história
deve ser fonte de eterna esperança.
Conclusões e Recomendações: Para a construção de uma sociedade
humana mundial, onde cada pessoa se fortalece, fazendo sua parte,
três propostas são sugeridas: 1. Educação para a cidadania global; 2.
Cooperação para a reconquista da felicidade; e 3. Um mundo livre de
armas nucleares.

that arise in disasters. New
York, 2009.

Fontes: Nenhuma.
Conflito: Nenhum.
Apresentador:

LUCIANE COSTA DE
OLIVEIRA

Modalidade: Oral

Referências:

1 IKEDA, D. Criação de valores humanos: a construção de um mundo
solidário, capaz de se recuperar de tantas aflições. 2014.
2 FRANKL, V. E. On the theory and therapy of mental disorders: an
introduction to logotherapy and existential analysis. New York and
Hove, 2004.
3 MAKIGUCHI, T. Coletânea de orientações de Tsunesaburo Makiguchi.
10 vols. Tokyo, 1981-1997.
4 DAISHONIN, N. Coletânea dos escritos de Nichiren Daishonin.
Nichiko Hori (Ed). Tokyo, 1952.
5 SOLNIT, R. A paradise built in hell: the extraordinary communities

PG 284

RE VISÃO CRÍTICA
PROBLEMAS ÉTICOS NA PRÁTICA FARMACÊUTICA
Autores: Leandro Ribeiro Molina*, Mirelle Finkler** - * Mestrando do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva / Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC (e-mail: le_rmolina@hotmail.com). - ** Professora orientadora – Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva / Universidade Federal de
Santa Catarina – UFSC (e-mail: mirellefinkler@yahoo.com.br).

Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

Introdução: A profissão farmacêutica vem passando por
significativas transformações, de forma que o farmacêutico se
depara com uma complexidade crescente no exercício
profissional. Nas últimas décadas, a partir do desenvolvimento
da atuação clínica, torna-se cada vez maior a participação de
farmacêuticos de forma integrada às equipes de saúde, no
processo de cuidado dos usuários. Considerando-se a
abrangência da área da Farmácia, há várias temáticas passíveis
de discussão no âmbito da bioética. Algumas já têm sido
pautadas, como a ética na pesquisa clínica, os medicamentos
órfãos, as patentes farmacêuticas, e a influência da indústria
farmacêutica na medicalização da vida e da saúde. Objetivo:
Reconhecer a produção científica envolvendo o tema “problemas
éticos na prática de farmacêuticos”, considerando-se o campo
específico de atuação em Farmácias no âmbito da assistência à
saúde. Metodologia: Pesquisa bibliográfica nas bases de dados
Portal BVS, Scielo e Pubmed, no mês de março de 2015. A chave
de busca utilizada foi: (farmac* AND (moral OR etic* OR
bioetic*)) no Portal BVS e Scielo, e a mesma busca com os
descritores em lingua inglesa na base Pubmed. Somente no
Portal BVS foi selecionado o filtro “texto completo
disponível”. Após avaliação de todos os resumos (total 728) e
considerando os artigos disponíveis para acesso na íntegra,
foram selecionados apenas 8 trabalhos, tendo sido incluídos
mais 5 encontrados a partir de referências dos primeiros,
totalizando 13 trabalhos. Resultados/Discussão: Observa-se que
é muito incipiente o debate ou reflexão no que se refere aos
problemas éticos vivenciados pelos farmacêuticos no cotidiano
do exercício profissional1, 2. A maioria das pesquisas

existentes se concentram nos Estados Unidos e Reino Unido de
forma que há uma clara sub-representação mundial, o que pode
limitar o alcance da compreensão das questões éticas na área
da Farmácia em diferentes sistemas de saúde e culturas3. Há
predomínio de estudos quantitativos e pouca diversidade de
referenciais teóricos, a exemplo da Teoria do Desenvolvimento
Moral de Kohlberg em alguns artigos e quase que exclusividade
do enfoque bioético principialista. Os estudos4-10 apontam uma
série de problemas éticos relevantes na rotina do
farmacêutico, principalmente no contexto de atuação de
farmacêuticos comunitários. As questões envolvendo a
dispensação de medicamentos incluindo inconformidades da
prescrição foram as mais prevalentes. Conclusões: Evidencia-se
a importância de se realizar mais estudos sobre questões
relativas à dimensão ética da atuação do farmacêutico, face
aos diversos problemas éticos que podem envolver o exercício
da profissão. Especialmente no Brasil, observa-se de fato uma
lacuna na produção do conhecimento no que se refere à
identificação e discussão de problemas éticos presentes na
prática farmacêutica em todos os seus âmbitos de atuação.
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BIOÉTICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS

Resumo:

Apresentação/Introdução: A prática atual da Farmácia trouxe
mudanças a partir da migração do foco tecnicista tradicional
para o foco no paciente, com características mais
humanitárias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, metade
dos medicamentos prescritos, dispensados ou vendidos estão
sendo utilizados de forma inadequada com prejuízos
inestimáveis para o paciente. Nesta conjunção, o conflito
entre utilizar ou não medicamentos é comum e cotidiano e devese principalmente aos riscos associados às más práticas. A
bioética é o estudo continuado e sistematizado da conduta
humana na área das ciências da vida e dos cuidados à saúde,
examinada à luz de valores e princípios morais. Neste
contexto a bioética pode mediar às reflexões e as ações do
farmacêutico clínico com o objetivo de garantir a dignidade do
paciente contexto da relação farmacêutico-paciente no contexto
da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Objetivos: O objetivo deste trabalho é construir uma relação
entre a bioética e a farmácia clínica na prática da UTI.
Metodologia: Revisão bibliográfica da farmácia clínica em UTI
e da bioética, realizando uma conexão entre ambos. A pesquisa
foi realizada nas bases de dados PubMed e Scopus e livros
texto de abril ao mês de julho de 2015.

Resultados/Discussão: A industrialização dos medicamentos com
a mudança da manipulação magistral para as fábricas. A
justificativa era de que os medicamentos em grande escala
seriam mais acessíveis, mais padronizados e com menor custo,
porém depois viu-se que ela distanciava o profissional
farmacêutico do paciente. A farmácia clínica é uma prática
farmacêutica especializada, praticada em nível ambulatorial e
hospitalar, cuja a responsabilidade é assegurar o uso de
medicamentos de forma apropriada e segura nos pacientes.
Conclusões/Considerações: A farmácia clínica possibilita, de
maneira ética, a inserção mais ativa do farmacêutico no
contexto das relações na área da saúde. A sua responsabilidade
se efetiva a partir do monitoramento e prevenção das reações
adversas aos medicamentos e participação na educação e decisão
do paciente ou da família com relação a querer ou não utilizar
um medicamento dentro da UTI. A interação da autonomia do
paciente e a farmácia clínica devem ocorrer desde que o
paciente tenha as informações necessárias para decidir sobre
aquela situação em um contexto de uma relação de valores.
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BIOÉTICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS

Resumo:

Apresentação/Introdução: A prática atual da Farmácia,
denominada Farmácia Clínica, trouxe mudanças a partir da
migração do foco tecnicista tradicional para o foco no
paciente, com características mais humanitárias. Segundo a
Organização Mundial de Saúde, metade dos medicamentos
prescritos, dispensados ou vendidos está sendo utilizado de
forma inadequada com prejuízos inestimáveis para o paciente.
Nesta conjunção, no qual, o conflito entre utilizar ou não
medicamentos é comum e cotidiano, devido principalmente aos
riscos associados às más práticas. Neste contexto acreditamos
que a bioética pode mediar às reflexões e as ações do
farmacêutico clínico com o objetivo de garantir a dignidade do
paciente na utilização de medicamentos no contexto da relação
farmacêutico-paciente. A bioética é o estudo continuado e
sistematizado da conduta humana na área das ciências da vida e
dos cuidados à saúde, examinada à luz de valores e princípios
morais.
Objetivos: O objetivo deste trabalho é construir uma relação
entre a bioética e a farmácia clínica com o objetivo de
oferecer estudos, ações e reflexões ao farmacêutico clínico.
Metodologia: Revisão bibliográfica da industrialização de

medicamentos, da farmácia clínica, da atenção farmacêutica e a
bioética, realizando uma conexão entre todos. A revisão
bibliográfica foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo
e Scopus e Livros texto de novembro de 2014 ao mês de abril de 2015.
Resultados/Discussão: A industrialização dos medicamentos com
a mudança da manipulação magistral para as fábricas. A
justificativa era de que os medicamentos em grande escala
seriam mais acessíveis, mais padronizados e com menor custo,
porém depois viu-se que ela distanciava o profissional
farmacêutico do paciente. A farmácia clínica é uma prática
farmacêutica especializada, praticada em nível ambulatorial e
hospitalar, cuja a responsabilidade é assegurar o uso de
medicamentos de forma apropriada e segura nos pacientes.
Conclusões/Considerações: A farmácia clínica possibilita, de
maneira ética, a inserção mais ativa do farmacêutico no
contexto das relações na área da saúde, em especial quando
assume a sua responsabilidade pelo bem-estar pelo paciente na
orientação adequada sobre como utilizar os medicamentos a ele
prescritos. A interação da autonomia do paciente e a farmácia
clínica devem ocorrer desde que o paciente tenha as
informações necessárias para decidir sobre aquela situação em
um contexto de uma relação de valores.
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BIOÉTICA, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Resumo:

O impressionante desenvolvimento biotecnológico, sobretudo nas
duas últimas décadas, tem propiciado e até exigido a revisão de
institutos clássicos do Direito. A necessidade de se estudar diversas
questões jurídicas derivadas dos avanços tecnológicos vinculados
à Medicina e à Biotecnologia, com especial referência ao corpo e
à dignidade humana, deu origem ao que se denominou Biodireito
(Biolaw). O debate que se propõe neste trabalho, a partir da revisão
crítica da literatura, é identificar se o Biodireito pode ser tratado
como um novo e autônomo ramo do Direito, intermediador dos
novos conflitos; ou se basta ao Direito reconhecer relações sociais
emergentes à luz de seus ramos tradicionais e tratá-las a partir das
exigências puramente jurídicas. O primeiro ponto observado foi a
necessária e íntima relação entre Bioética e Direito, reconhecendose que as respectivas ordens normativas são distintas. O Biodireito,
embora se constitua disciplina típica da dogmática jurídica, que
utiliza o conhecimento zetético para sua construção, teve sua origem
marcada pelas preocupações apresentadas pela Bioética. O Biodireito,
como manifestação jurídica da Bioética, tem por objeto novas
perspectivas sobre assuntos tão antigos quanto a própria natureza
humana. Tem por objetivo identificar novos valores éticos e sociais
necessários a dar respostas às emergentes questões apresentadas
pela Biotecnologia, entendida aqui na sua acepção mais ampla. Sua
perspectiva é o ser humano como destinatário e beneficiário de
direitos e proteções decorrentes da lei. Seu fundamento personalista
é a dignidade da pessoa humana, entendida não apenas como uma
escolha moral, mas especialmente protegida e promovida como
um valor jurídico. Assim, quando se pensa em Biodireito como

disciplina autônoma é preciso ter em mente sua extensão, amplitude
esta que pode (e deve) abranger disciplinas afins em virtude da
necessária interdisciplinaridade. Falar em Biodireito é afirmar que
as perspectivas unilaterais conferidas por clássicos ramos do Direito
não são suficientes para tratar das emergentes questões decorrentes
da Biotecnologia. É reconhecer a necessidade de se analisar essas
situações sob uma perspectiva horizontal integradora tomada a partir
da constatação da vulnerabilidade dos sujeitos. Falar em Biodireito é
reconhecer o compromisso intermediador e dialógico da Bioética, mas
agora sob a perspectiva jurídica que visa promover não só o diálogo
entre o público e o privado, mas, também firmar o compromisso
interdisciplinar, buscando-se a compreensão do fenômeno humano.
Portanto, o procedimento do Biodireito, enquanto ordem normativa, é
dogmático, tendo suas normas caráter prescritivo. O modelo proposto
pelo Biodireito é o modelo de justiça (não como valor ético, mas
como conteúdo procedimental e em seu sentido humanista), cujas
normas contêm diversos e importantes valores destinados à proteção
integral da pessoa humana. O Biodireito busca organizar a conduta de
cada um na sociedade biotecn

Referências:
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biodireito? Implicações epistemológicas da bioética no direito. Revista
Bioethikos, Centro Universitário São Camilo, 2010; 4(3): 285-291.
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RE VISÃO CRÍTICA
CONFLITO DIANTE DAS DIPOSIÇÕES ÉTICAS E JURÍDICAS SOBRE O CONSENTIMENTO
Autores: DE OLIVEIRA, Geraldine Gollo (mestranda) - geraldine.jus@gmail.com; NODARI, Paulo César (orientador) - paulocesarnodari@hotmail.com
Programa de Pós Graduação em Filosofia Stricto Sensu – Campus Caxias do Sul - RS; Universidade Caxias do Sul - RS.

Tema:

BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

INTRODUÇÃO
As questões sobre a eficácia do consentimento do paciente
estão sendo muito discutidas nos eventos científicos. As
respostas são muito variadas e imprecisas gerando insegurança
ao profissional da saúde. Para alguns, os profissionais como
detentores do saber científico devem aplicar tratamentos que
julgam benéficos para a saúde do paciente a qualquer custo;
para outros deve ser respeitado o consentimento do paciente
apenas quando este não incorra em risco de vida; já, para
outros, a autonomia do paciente é suprema e seu consentimento
é a chave para o início de qualquer tratamento ético. O Poder
Judiciário, tradicionalmente mais conservador, em sua mais
alta corte ainda decide com base na corrente paternalista, não
obstante se encontre julgados de primeiro e segundo graus
adotando a teoria mais moderna.
OBJETIVO
Estudar os princípios que circundam as principais posições
sobre a autonomia e eficácia do consentimento do paciente.
METODO
Estudo filosófico dos princípios envoltos nas principais
justificativas de negativas de consentir tratamentos de saúde.
Análise dos códigos deontológicos, legislação nacional vigente
e de jurisprudências dos principais tribunais de justiça
estaduais e federais.
DISCUSSÃO
A fundamentação da coleta dos TCI é documentar as informações
prestadas ao paciente e receber sua autorização para
interferir no seu corpo, eis que configura crime de lesão
corporal ofender a integridade física de outrem, mesmo diante

de um relevante valor social o que apenas minora a pena.
Todavia o STJ expressou que o médico tem o dever de salvar a
vida independente da vontade do paciente. Assim, forte o
conflito de conduta ética que o profissional da saúde se
depara diante da negativa do paciente consentir sua
intervenção. Embora equivocado o entendimento do STJ, pois o
profissional não possui pleno poder diante da vida sobre a
morte, ele é um importante detentor do poder de decisão das
consequências do ato profissional que podem ser: condenação
criminal por homicídio doloso ou culposo (quando resultar
morte) se respeitar a autonomia do paciente, além de uma
indenização civil para família; condenação crime por lesão
corporal, cárcere privado, mais indenização civil ao paciente
e penalidade ética pelo conselho de classe caso o profissional
não colha ou respeite o consentimento do paciente. Note-se que
o consentimento deve ser livre, informado e autônomo, o que
significa que o paciente deve possuir capacidade plena de
discernir e escolher o que é melhor para si. Assim, as pessoas
que possuem alguma limitação cognitiva (momentânea ou
definitiva) não são livres e capazes para consentir e nesses
casos é mais aceitável que o profissional aja conforme a
indicação da ciência, salvo se o paciente deixou testamento vital ou
DAV eficaz.
CONCLUSÃO
O conflito que o profissional se depara é relevante e traz
consequências graves para ambos.
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DESCARTE DE MEDICAMENTOS E MEIO AMBIENTE: UMA RELAÇÃO MUITO PRÓXIMA
Autores: NILCEU JOSE OLIVEIRA , nilceujo@terra.com.br, Programa de Pós-Graduação em Bioética (Doutorado), Universidade de Brasília - Brasília/DF

Tema:

BIOÉTICA AMBIENTAL

Resumo:

Introdução: Medicamentos são produtos, em sua grande maioria,
obtidos industrialmente e de ampla utilização na Saúde. O Brasil se
destaca como o sexto país do mundo em consumo. Além do uso
humano, o medicamento é usualmente utilizado em Veterinária e
Biologia, sobretudo nos processos vinculados a produção de alimento
(1,2). Objetivo: Este trabalho tem por finalidade relacionar o descarte
de medicamentos e/ou seus resíduos que comprometem do Meio
Ambiente, num contexto brasileiro, com uma abordagem bioética.
Metodologia: Revisão de artigos e textos que contemplam o tema
proposto em base de dados disponível no Brasil, além das legislações
em vigor, e sua relação com a Bioética, tomando principalmente
como referência a Declaração de Bioética e Direitos Humanos da
UNESCO/2005 (DUBDH). Resultados: Foram encontrados numerosos
trabalhos que atestam a emissão de medicamentos, princípios ativos
e outras substancias, no meio ambiente, quer seja por meio da rede
de esgoto, rede de água e/ou diretamente no meio ambiente, com
a consequente contaminação de agua subterrânea, de rios e de mar.
A presença de medicamentos/metabólitos em animais também foi
descrita, sobretudo em peixes (3,4,5,6). Considerações finais: Ao tomar
a DUBDH com referência em Bioética, verificamos o envolvimento
principalmente dos princípios de Responsabilidade Social e Saúde, de
Proteção das Gerações Futuras e de Proteção do Meio Ambiente, da
Biosfera e da Biodiversidade (7,8).

Referências:
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TERAPIA GÊNICA HEREDITÁRIA: IGUALDADES E DESIGUALDADES NA SOCIEDADE FUTURA.

Tema:

Autores: Otavio Augusto Rodrigues (PUCPR). E-mail: otavio_augusto_rodrigues@hotmail.com
André Marin Heisler Junior (PUCPR) . E-mail: andreheisler@hotmail.com
Thiago Rocha da Cunha, e-mail: rocha.thiago@pucpr.br (PUCPR)

BIOÉTICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS

Resumo:

Introdução: Recentemente o meio cientifico foi palco de
diversos debates acerca da eticidade das pesquisas envolvendo
a modificação genética de células embrionárias e germinativas,
isto é, com poder de alterar a hereditariedade humana. O
debate iniciou-se com uma publicação no periódico Protein &
Cell intitulada CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human
tripronuclear zygotes [1], em que pesquisadores descreveram um
procedimento para alterar geneticamente 86 embriões inviáveis,
com o objetivo de testar a eficiência da técnica de edição
genica CRISPR/Cas9. Objetivos: Analisar as implicações
éticas da “edição gênica” no que tange aos seus impactos no
aprofundamento ou na redução das desigualdades sociais.
Metodologia: Realizou-se levantamento bibliográfico sobre o
tema, resultando na apresentação sucinta da técnica [1]; do
posicionamento ético da comunidade científica [2]; e na
reflexão bioética das implicações que a técnica poderia trazer
à sociedade, tendo como referência a Declaração Universal
sobre Bioética e Direitos Humanos [3]. Resultados e discussão:
Por um lado, pesquisadores e acadêmicos posicionam-se contra a
edição gênica por considerá-la perigosa e capaz de causar
mutações permanentes ao organismo humano e à sua descendência.
Por outro, há aqueles que acreditam que ela pode ser utilizada
para corrigir as doenças genéticas, desde que as técnicas de
edição gênica sejam extremamente precisas. Há também aqueles
que temem o uso de técnicas para provocar alterações genômicas
visando à criação de uma classe de super-humanos, além de
argumentos religiosos contrários à intervenção humana na
criação divina. Considerações finais: Consideramos que apesar
das pesquisas em terapia gênica hereditária humana estarem no

início, desde a perspectiva teórica há potencial de corrigir
“permanentemente” algumas enfermidades que atingem a
humanidade. Para confirmar ou refutar esta possibilidade, são
necessárias pesquisas realizadas de modo transparente, com
supervisão e controle da comunidade científica. No caso
hipotético de efetividade, consideramos que haveria impactos
importantes na redução das desigualdades relacionadas às
manifestações de doenças hereditárias. Em contrapartida,
considerou-se que a mercantilização do acesso à técnica
aumentaria as desigualdades sociais, na medida em que
contribuiria para a formação de uma nova classe humana
socialmente e biologicamente privilegiada. Frente a esse
risco, postula-se a indispensável participação dos Estados na
regulamentação tanto das pesquisas quanto da hipotética
disponibilidade e acesso à terapia com o fim de manter a
igualdade a longo prazo e evitar o aprofundamento das
desigualdades.
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BIOÉTICA, SOBERANIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E A QUESTÃO DAS DESIGUALDADES: TENSÕES ENTRE O LOCAL E O
Autores: Professor Assistente Doutor do Departamento de Educação do Instituto de Biociências, UNESP/Botucatu. E-mail: valdirpaixao@ibb.unesp.br

Tema:
BIOÉTICA, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Resumo:

Introdução: A questão da soberania e segurança
alimentar e nutricional tem se colocado como um dos
importantes temas a serem discutidos nos debates atuais em
bioética, devendo ocupar um espaço mais amplo e necessário
nestes fóruns de discussões dentre os quais congressos,
simpósios, encontros, colóquios, etc. No presente caso, a
discussão sobre o tema coloca-se em torno do binômio soberania
alimentar/desigualdades presente nas tensões, conflitos e
contradições entre as dimensões local e global presentes na
sociedade atual. Objetivo: Apresentar o conceito de soberania
alimentar e nutricional relacionando-o às contradições entre o
local e o global como produtoras de desigualdades na presente
sociedade. Métodos: Pesquisa bibliográfica e documental.
Discussão: A soberania alimentar e nutricional, discutida a
partir das desigualdades produzidas nas tensões entre o local
e o global nas sociedades atuais, traz à tona a reflexão sobre
a necessidade do rompimento da lógica de um modelo hegemônico,
concentrador, unilateral, impositivo e que privilegia grandes
corporações, por outra que priorize políticas públicas
intersetoriais e participativas, que conjugue em sua agenda
desenvolvimento, distribuição de renda, sustentabilidade,
soberania alimentar, justiça social e climática, economia
solidária, bem como o combate aos monopólios no sistema agro
alimentar. Neste sentido, a discussão deve levar em
consideração os povos indígenas, a população negra e as
comunidades tradicionais, respeitando-se a diversidade social,
cultural, ambiental, étnico-racial, geracional, sexual e a

equidade de gênero. Conclusões: Depreende-se da presente
revisão crítica que considerar, de forma responsável, a
soberania alimentar e nutricional no “mundo globalizado” exige
o estabelecimento de programas e políticas que levem em
consideração as práticas culturais dos povos e comunidades
tradicionais, destacando-se a importância da sustentabilidade,
da agrobiodiversidade e da redução das desigualdades.
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ASPECTOS ÉTICOS NA ENTREVISTA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS
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Tema:

ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

Resumo:

Introdução – Em se tratando de projetos de pesquisa que envolvem
entrevista, ao descrever os possíveis riscos, é comum os
pesquisadores enviarem ao CEP algo como: “A pesquisa em questão
não apresenta riscos para seus participantes, por se tratar
apenas de uma entrevista.” Porém, sabe-se que uma entrevista, por
si só, não poderia ser uma fonte isenta de riscos; há questões
que podem ser bastante contundentes.
Objetivos – Analisar criticamente a entrevista em pesquisa.
Metodologia – revisão de literatura.
Discussão – A entrevista é um processo de interação entre pessoas
e, portanto, sujeita a uma ética de relacionamento humano (1).
“Nenhuma técnica poderá ser capaz de auxiliar se não for
estabelecida alguma espécie de relação com o entrevistado.” (2)
O entrevistador não pode ser escolhido aleatoriamente e tampouco
pode ir a campo sem conhecimento mínimo do ambiente do
entrevistado; deverá perceber-se imbuído de um papel cultural (3)
e estará atento às atitudes apresentadas pelos entrevistados,
percebendo se a entrevista decorre em condições adequadas. Sua
curiosidade deve limitar-se ao necessário, para o benefício do
entrevistado. (4)
O entrevistado traz consigo um conjunto de condições favoráveis e
desfavoráveis para participar, além da influência direta do grupo
social a que pertence. Como ser humano, ele vai conviver com
motivações, ambivalências, preconceitos e razões objetivas e
subjetivas de seu comportamento.
Para se proceder a uma boa entrevista, é necessário uma boa
escolha de objetivos, de tempo, local e “script”. (5).
Algumas perguntas podem apresentar algum impacto dependendo da
história de vida do entrevistado e é praticamente impossível

saber de antemão quais seriam. Outras, dependendo de como
formuladas, podem realmente apresentar uma conotação agressiva e,
dessa forma, devem ser inteiramente evitadas.
Conclusão – Caso haja alguma pergunta que não possa ser evitada
sem que se comprometam os objetivos e características da própria
pesquisa, o entrevistador deve assumir posicionamentos como
alteridade, garantia de privacidade e conforto, numa atmosfera de
entrevista na qual o entrevistado se sinta acolhido, compreendido
e seguro, que vai exigir, por parte do entrevistador, uma postura
ética e profissional. É importante auxiliar o entrevistado a crer
que cada questionamento tem sua importância e seu valor e
necessário que se explique satisfatoriamente a relevância das
perguntas em relação aos benefícios que a pesquisa poderá gerar.
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DESIGUALDADE NOS JULGAMENTOS DO BEM DO PACIENTE
Autores: DAIANE MARTINS ROCHA. PÓS-DOUTORANDA EM FILOSOFIA – UNIOESTE. daiane.mar@gmail.com

Tema:

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-NORMATIVA DA BIOÉTICA

Resumo:

Este trabalho é fruto das discussões e pesquisas do Grupo de
Estudos em Bioética, um grupo formado com o intuito de
promover a discussão interdisciplinar acerca dos fundamentos
ético-filosóficos da Bioética. O foco principal desse grupo
tem sido distinguir a desigualdade nos julgamentos do bem do
paciente, onde se contrapõem o bem biomédico e o bem conforme
percebido pelo paciente no momento da decisão, além do bem do
paciente como pessoa e a sua concepção última de bem (aquilo
que dá o valor maior em sua vida). Observamos que, em geral,
tem sido dado maior peso ao bem biomédico, restringindo a
concepção de bem do paciente ao seu bem físico. Como
consequência disso, percebemos em muitos hospitais ocorre o
prolongamento do sofrimento, ao invés da promoção da vida, por
conta dessa obsessão pelo bem biomédico. A desigualdade no
peso dado ao valor do tratamento medicamente indicado e aos
interesses do próprio paciente, bem como da avaliação de sua
qualidade de vida após tal tratamento, é iminente. Contudo,
tal prática tem sido questionada e princípios éticos têm sido
desenvolvidos a fim de auxiliar nessas tomadas de decisões.
Para tal, temos investigado o que seja o bem do paciente, sob
a perspectiva de Darwall , Railton ,e, principalmente, de
Pellegrino & Thomasma . Através desses autores, temos
percebido que o bem do paciente não se reduz às vontades do
paciente (princípio da autonomia), mas também não se esgota no
bem biomédico, sendo, portanto, uma noção complexa, que
envolve no mínimo quatro elementos: o (1) o bem último- o que
constitui o padrão último do paciente ou de suas escolhas de
vida, o que tem o maior significado para ele; (2) o bem
biomédico - o que pode ser conseguido por meio de intervenções

médicas em um estado particular de doença; (3) a percepção do
paciente de seu próprio bem em um tempo e circunstância
particular da decisão clínica e como ele prefere prosseguir
seu próprio plano de vida; e (4) o bem do paciente como uma
pessoa humana capaz de escolhas fundamentadas. Nossa pesquisa
ainda está em andamento, mas a reflexão entre profissionais de
diferentes áreas tem trazido boas reflexões sobre o bem do
paciente e a como resolver essa questão do relacionamento
desigual entre o médico e o paciente através de uma medicina
mais humanizada.

Referências:
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Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

A revelação não autorizada de imagens de pacientes em redes sociais
baseadas na internet tem se configurado um desafio contemporâneo
ao respeito à pessoa humana. A privacidade e o sigilo na relação
profissional de saúde e paciente têm sido frequentemente violados
pela facilidade de uso de smartphones e pela instantaneidade do
acesso à web. Para a bioética, a preservação dos elementos que
compõem a identidade de pacientes, tal qual suas informações
pessoais, é um dever prima facie do profissional que se aproxima para
oferecer cuidados.O objetivodo presente estudoé refletir, segundo
conceitos de pertencimento de Bauman (os de dentro e os de fora) e
a luz da bioética, a questão da identidade como pertencimento e não
pertencimento dos atores envolvidos nas situações de relativização
da privacidade.Serão apresentados como resultados, os primeiros
elementos de reflexão teórica a respeito deconduta de profissionais
no ato do atendimento em saúde, envolvendo câmeras digitais em
celulares e o uso das mídias sociais eletrônicas. Em primeiro lugar
sobressai o permanente conflito de identidade entre “os de dentro”,
isto é, dos estudantes e profissionais de saúde que “pertencem” ao
ambiente hospitalar e “os de fora”, aqui compreendido como os
pacientes, que portam identidade diferente e de não pertencimento
àquele ambiente. Em segundo lugar, o olhar de “desindentidade”dos
primeiros para os segundos, se reflete na permissão tácita, isto é,
sem o consentimento explícito, no ato de fotografar, filmar e divulgar
imagens de pacientes.Os pacientes, considerados vulnerados por
não ter como enfrentar a ação negativa sobre si, são privados de
consentir, perdendo o domínio sobre sua própria imagem, que
passará a circular em espaços onde outros conflitos éticos e legais
podem se estabelecer.Conclui-se quedeve-se ampliar a discussão
acerca dos meandros éticos e legais da captura da identidade de

pacientes. Na contemporaneidade, uma grande parte das relações e
informações sobre indivíduos se encontra na web, o que significa que
violar a privacidade de outrem nestes espaços é pôr em xeque sua
autodeterminação e suas relações de pertencimento.
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BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

Introdução/Objetivo
Religiosidade e espiritualidade, embora relacionadas, não são descritas
como sinônimos. Religiosidade envolve sistematização de culto
doutrinário compartilhado por um grupo, espiritualidade está afeita ao
sentido da vida, que justifica sua existência e significados1,2,3.Ambas
influenciam a saúde física e mental da pessoa, seja como regras de
convivência ou como desestímulo a comportamentos prejudiciais à
saúde4. Esta revisão buscou evidências sobre a relação da religião/
espiritualidade com a saúde, analisando resultados que demonstraram
a importância dessa dimensão nas tomadas de decisões do indivíduo.
Metodologia
Utilizou-se portais Bireme e Pubmed por meio de palavras chaves:
religiosidade, espiritualidade, oração, meditação, religiosity, religion,
spiritual, spirituality, irradiação, e coping, além da junção de duas
ou mais palavras como: mortalidade, drogas, espiritualidade prática
clínica, qualidade de vida e práticas integrativas. Artigos de análise,
pesquisa e revisões sistemáticas entre 1965 e 2014 foram incluídos.
Resultados/Discussão
A Espiritualidade demonstrou associação positiva com vários
indicadores. Está associada ao bem estar, melhor prognóstico de
transtornos mentais e menores taxas de suicídio, delinquência, abuso
de drogas e de mortalidade 5. Evidencia a importância, nos cuidados
ao paciente, de se buscar a integralidade, olhar o indivíduo como um
ser que transcende as células físicas. A doença é entendida como o
distanciamento da essência de sua realidade e o processo de cura
se dá com a ação de investigar a si mesmo, procurando no quadro
um significado pré-existencial. Observou-se que a presença da
Espiritualidade na formação profissional torna-se eticamente relevante
na medida em que as crenças do paciente tornam-se tão fundamentais

quanto os efeitos da terapêutica medicamentosa6. O resultado é
coerente com a tendência mundial que se observa nas Instituições de
Ensino ao inserir o tema em seus currículos.
Considerações finais
A Bioética, de acordo com o modelo explicativo da complexidade,
apresenta algumas características como a interdisciplinaridade, o
pluralismo,a humildade, a responsabilidade, e o senso de humanidade.
Na tomada de decisão o sistema de crenças da pessoa tem relevante
papel.Inclui-se as religiosas, que afetam a sua percepção e leitura do
mundo, o conjunto de alternativas disponíveis e a seleção da ação
que poderá ser realizada ou não. Dessa forma os aspectos espirituais
devem ser incluídos em uma reflexão bioética, preservando o caráter
plural da discussão e não assumindo uma posição sectária.
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Resumo:

O propósito deste trabalho é analisar a questão da vida como um dos
temas centrais da História da Filosofia que ganhará do filósofo inglês
contratualista Thomas Hobbes (1588 – 1679), o estatuto de primeira lei
de natureza e só será garantida pela instituição de um poder artificial
(Estado) que será o responsável pela sua preservação e, para tanto,
além das leis naturais e civis, deverá fornecer a base para uma vida
em sociedade, sem guerras e conflitos, onde as verdades a priori da
Filosofia Natural possam servir de paradigma para a Filosofia Moral.
Neste trabalho centralizarei as reflexões especificamente no
pensamento hobbesiano, que entende que a preservação da vida foi
a principal causa da instituição do poder governamental. Partindo
da análise do homem no estado natural, o autor deixa claro que
neste estado todos os homens estavam sujeitos a qualquer lei e ao
brutal interesse próprio. Longe de ser um paraíso de inocência e
de tranqüilidade, o estado natural era uma condição de universal
sofrimento. Todos faziam guerra a todos indiscriminadamente.
Neste sentido, a instituição do Estado, visando à preservação da vida,
será o objeto de reflexão do autor que entende que é possível ensinar
aos homens regras éticas e morais, nos moldes das ciências exatas,
para tornar a vida em sociedade mais harmoniosa, uma vez que sendo
artificial seria também conflituosa.
Por fim, entender que a sociedade contemporânea, apesar de todos
os progressos técnico-científicos, continua carente da compreensão
do que são valores éticos e morais e, portanto, continuamos a agir
da mesma forma apontada por Hobbes. Assim, poder refletir a partir
da bioética, como uma ciência da vida, que procura compreender
moralmente a conduta humana, os principais temas que afligem o
homem atual.
Palavras-chave: Filosofia, Ética, Bioética e Estado.
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Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

A compreensão da saúde como um fenômeno social resulta de um
longo processo histórico. O crescimento no estudo das relações
entre a forma de organização e desenvolvimento de uma
determinada sociedade e a situação de saúde de sua população
fez com que muitos assuntos relacionados à saúde fossem
discutidos ao longo da caminhada da civilização humana. As
políticas públicas têm um efeito paradoxal sobre o quadro
social brasileiro na medida em que apresentam, em geral, baixa
capacidade de promover equidade e alcançar os segmentos mais
pobres e vulneráveis da população. As iniquidades expõem a
situação de vulnerabilidade que bloqueia indivíduos, famílias
ou grupos fragilizados socialmente de adquirirem tudo aquilo
que é necessário para a participação na sociedade, tanto em
condições materiais quanto sociais. O objetivo desse estudo
foi discutir as desigualdades sociais como determinante social
em saúde. Para isso utilizou-se o método crítico e reflexivo
de revisão bibliográfica. Pôde-se constatar que a
estratificação social da população molda a reprodução das
iniquidades sociais, o que configura a desigualdade e
injustiça na distribuição de fatores materiais, biológicos,
psicossociais e comportamentais, assim como acesso a bens e
serviços³. A abordagem dos determinantes sociais reconhece que
as iniquidades em saúde só podem ser combatidas quando as
iniquidades sociais também são combatidas. Ações em prol da
saúde são essenciais para que a economia fortifique-se e a
segurança e estabilidade da sociedade se mantenham. Assim, dar
foco e atenção aos determinantes sociais significa apoiar
ações coerentes sobre prioridades no funcionamento da
sociedade. Um grande desafio da população mundial é combater

as doenças periféricas e promover acesso igualitário aos
medicamentos. O que se percebe é que as condições econômicas e
sociais estão diretamente ligadas as condições de saúde e de
doença. A indústria farmacêutica, por exemplo, não mede
esforços para comercializar novos medicamentos, sendo que
alguns até são oferecidos como substitutos de uma vida
saudável. Em nome do lucro e sem se preocupar com o que de
fato pode acontecer com a população, principalmente com aquela
mais necessitada, os cidadãos são transformados em meros
usuários de drogas lícitas. A não garantia dos direitos
sociais mínimos coloca as populações marginalizadas, de baixa
renda e pouca influência politica em situação de exclusão
social, interferindo no direito a saúde e outros direitos
básicos de vida e sobrevivência. Para que isso se resolva é
preciso que exista um espaço que acolha diversos prismas, que
propicie um diálogo entre as partes envolvidas e que possa
transformar a reflexão em uma possibilidade de melhoria no
sistema. A bioética vem demonstrando que é esse espaço. Na
busca de princípios canônicos em uma contemporaneidade
puramente pluralista, não se faz ética para todos senão por
meio da bioética. A ética dessas décadas será bioética ou,
diversamente, não será nada.
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BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

Apresentação/introdução:
A bioética social visa o enfoque ético de suas ações em saúde numa
perspectiva coletiva, frente à supervalorização do indivíduo avulso
a partir dos princípios de justiça social, cidadania, equidade e a
universalidade do acesso à saúde, procurando proteger a população
socialmente vulnerável. Estes princípios norteadores da bioética social
baseiam a metodologia da Atenção Primária à Saúde, podendo ser
entendida como atenção à saúde essencial, baseada em métodos
e tecnologias práticas, cientificamente comprovadas e socialmente
aceitáveis, cujo acesso seja garantido a todas as pessoas e famílias da
comunidade mediante sua plena participação.
Objetivos e Metodologia
O presente trabalho tem por objetivo traçar um paralelo entre os
fundamentos da bioética social e os princípios filosóficos de atuação
do Sistema Único de Saúde (SUS), adotados nas práticas diárias da
Atenção Primária à Saúde, a partir de um estudo teórico realizado por
meio de revisão bibliográfica.
Resultados/Discussão
Tendo como resultado a análise dos mesmos elementos fundamentais
da bioética social presente na metodologia do SUS quer-se trazer à
discussão sua aplicabilidade prática.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que uma perspectiva crítica e construtivista da produção
do conhecimento dos princípios norteadores da bioética social em
sua aplicabilidade no contexto prático da Atenção Primária à Saúde
do SUS contribuem para uma melhor relação entre profissionais da
saúde e os pacientes desses serviços públicos de saúde e consequente
melhoria na qualidade da existência prestada.
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Resumo:

Introdução: A desigualdade social fragiliza os moradores de
rua. Referidos grupos estão sujeitos à fome, violência e à
morte prematura. Não possuem moradia, saúde, educação,
documentos, emprego, dinheiro, respeito, privacidade,
tranquilidade, autoestima, infraestrutura básica. Por tudo
isto, não são considerados cidadãos.
Objetivos: Refletir e contribuir para o debate acerca da
situação desigual pela qual passa o morador de rua, dando
visibilidade a esta condição degradante, possibilitando sua
reversão e resgate da cidadania.
Metodologia: Através de pesquisa bibliográfica, discutiremos o
tema, refletindo acerca das atribuições e responsabilidades. O
enfoque bioético nos permitirá reflexão mais profunda em
diversas áreas do conhecimento, contribuindo para novas ações
em prol dos que vivem em situação de rua.
Discussão/Resultados: O termo população de rua é usado no
sentido de abarcar os que mendigam, os doentes mentais, os que
ocupam o espaço público para sobreviver. Este grupo
populacional heterogêneo manifesta pobreza extrema,
fragilidade familiar, fatores que os leva a fazer uso do
espaço da rua, onde encontram qualquer sustento1. Esta
chamada eutanásia social, morte em vida, excludente e injusta
é provocada pelas estruturas sociais2. Por não serem
considerados cidadãos, não se sabe o número exato de pessoas
que se encontram nesta situação. Tal fato contribui para o seu
esquecimento. Alguns fazem uso de albergue para dormir, outros
não querem se sujeitar às regras, tais como cortar cabelo,
barbear, tomar banho e, preferem permanecer nas ruas. Vejamos,
algumas reflexões: Podemos obrigá-los a sair da rua? Possuem

autonomia? Devemos respeitar o seu direito de ir, vir e ficar?
A vadiagem é ilícita? Que vida é esta sob o sol, chuva, calor,
frio, cercada pela insegurança, ataques de pessoas e animais?
De quem é a responsabilidade? Higienizar a cidade inclui a
eliminação da população de rua? Derrubar seus barracos
precários contribui para sua vulnerabilidade? A desigualdade é
intergeracional? Moradores de rua têm prioridade em programas
habitacionais? Há empenho por parte do poder público em acabar
com a pobreza? Moradores de rua apenas sobrevivem? De quem é a
culpa pela existência de moradores de rua? Estas e outras
questões são discutidas no trabalho bem como formas de
conquista da cidadania.
Conclusão: A discriminação e o preconceito afastam os
moradores de rua da população em geral. Faltam políticas
públicas eficientes, capazes de promover a cidadania e
protegê-los social, econômica e fisicamente, diminuindo sua
vulnerabilidade. Todos somos responsáveis pela pobreza quando
não exigimos dos responsáveis ou não somos solidários e
justos.
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Resumo:

Introdução: Apesar de a Constituição brasileira de 1988
estabelecer a igualdade de gênero quando proclama que homens e
mulheres são iguais em direitos e obrigações, ainda constatase na prática a disparidade de tratamento. A igualdade
jurídica pouco vale diante da desigualdade material nas
relações sociais. Este fator histórico mundial ocorre onde a
mulher é vista como inferior ao homem hierarquizada pelas
sociedades patriarcais, crenças religiosas, dentre outros.
Objetivos: Refletir acerca da desigualdade de gênero no
tocante à sexualidade e sua relação com a bioética,
contribuindo para novas ações em prol da igualdade.
Metodologia: Revisão crítica literária através de fontes
digitais e impressas, aliadas ao viés investigativo,
alicerçado na criatividade e conhecimentos nas áreas de
bioética e Direito.
Discussão/Resultados: É no ambiente social que os sujeitos se
fazem homem e mulher, num processo continuado e dinâmico, dado
no nascimento e a partir daí selado para sempre, porém como
processo de vida inteira no contexto das práticas sociais1. A
ciência impôs e ainda impõe códigos de comportamentos, ao
estabelecer o que é normal e o que não é em relação à
sexualidade, propiciando que homens e mulheres vivenciem a
sexualidade de forma estilhaçada2. As mulheres, embora
constituam metade da população, tenham mais anos de estudos,
ganham menos que os homens, não têm alta representatividade no
Legislativo. É injusto ainda ver mulheres sendo obrigadas a
mutilações genitais, casamentos arranjados, impedidas de
estudar, de trabalhar e de frequentar determinados lugares.
Por que as mulheres são assassinadas pelos próprios parceiros

ou são obrigadas a se casarem com quem não desejam? A jornada
dupla de trabalho, também demonstra um fator de desigualdade,
configurando dupla exploração. A bioética não pode legitimar
tal prática de submissão. Transexuais femininos e travestis
também são desconsiderados em decorrência da sua condição e
divergência entre seu corpo biológico e sua identidade de
gênero, uma vez que culturalmente a mulher é considerada
inferior ao homem, consequentemente, o mesmo sucede aos que se
declaram mulheres. A identidade de gênero é construída
socialmente, portanto, os valores morais devem ser
considerados.
Conclusão: Nem a biologia nem a genética afirmam que a mulher
é inferior ao homem, portanto esta suposta inferioridade é
criacão cultural que deve ser combatida com veemência. Ao
estabelecermos o quê cada gênero pode fazer estamos coibindo o
indivíduo de desenvolver plenamente sua personalidade e seu
potencial. Conclui-se que a hierarquização das relações de
gênero favorece a desigualdade e a sociedade deve refletir
sobre o espaço igualitário que cada um deve nela ocupar.
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Resumo:

O artigo visa propor a viabilidade que contemple os animais
não humanos e suas consequências em âmbito da ética aplicada,
baseando-se na constante reformulação que a ética permite.
Analisar-se-á o alcance do princípio de igual consideração de
interesses, do autor Peter Singer, e suas consequências para
proteção animal. Uma vez que a preocupação com o outro não
deva depender e limitar-se por suas aptidões ou grau de
inteligência, acredita-se que ao mesmo tempo não pode ser a
justificativa de explorar e colocar o interesse da nossa
espécie acima do diferente. O objetivo deste estudo será
verificar por meio de uma revisão de literatura, o
desenvolvimento histórico da bioética em relação aos seres não
humanos. Pretende-se construir um subsídio para orientar a
discussão, muitas vezes polarizada, quanto ao uso de animais
em benefício humano. Faz-se indispensável uma pesquisa mais
acurada sobre a natureza dos direitos animais e as condições
necessárias e suficientes para que esses possuam direitos.
Considera-se relevante tal discussão a partir de uma
reconstrução histórico-filosófica para fundamentar o direito
animal, elucidando a causa da negação de seus interesses,
analisando as condições para se ter direitos e a quem eles são
inerentes.
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Resumo:

Basta uma consulta rápida nas mídias para ilustrar a ampla
utilização de animais pelos seres humanos. Para Edward O.Wilson¹
esta ligação inata dos humanos com os outros organismos pode ser
entendida como mecanismo biológico, ou seja, condicionada aos
genes, denominado de Biofilia1. Ao confrontar a necessidade em
manter contato com diferentes seres-vivos e processos naturais
questiona-se se humanos não estão utilizando a terminolgia para
validar e banalizar a sua relação com os animais não humanos.
Assim, a presente revisão critica teve como objetivo refletir
sobre os meios em que o valor intrínseco do animal está sendo
negligenciado pela sociedade. A metodologia reporta-se a uma
revisão bibliográfica através da análise de textos científicos e
de divulgação. A partir do momento em que o homem aprendeu a
dominar outros seres vivos para usufruir das vantagens, os
animais foram e ainda são os mais prejudicados. A evolução do
conhecimento empírico associado aos animais levou-os em poucos
anos a uma revolução do saber. Em meados dos anos de 1964 a
britânica Ruth Harrison, clamou a atenção da comunidade
científica sobre a forma degradante em que animais de produção
estavam sendo tratados inspirando a criação a Convenção Europeia
para a Produção Animal, que inspirou a criação de diversas leis,
com intuito de promover o bem-estar animal. Atualmente a
crueldade é banalizada, tornando-se clichê em uma mídia
sensacionalista e violenta. Dentre tantas atrocidades cometidas
contra a vida, independente de ser humano ou animal, difundiu-se
a sensação de normalidade, em situações como: zoofilia; animais
explorados pelo ecoturismo, seja como atrativos ou souvenires; o
tráfico e comércio ilegal de animais silvestres como animais de
estimação; zooterapia; e humanização de animais de estimação,

especialmente cães e gatos. A questão central sobre a banalização
da Biofilia, é justificada no argumento de que esses atos são
puramente por amor, ou devido à necessidade de se manter contato
com os animais é cruel e desumano. Contudo, a sociedade
contemporânea tem questionado que tipo de amor doentio é esse que
se mata, mutila e extingue. Essas condutas desrespeitam toda e
qualquer senciência³ animal em nome de uma necessidade, muitas
vezes supérflua e banal, levando à reflexão de até quando o
egoísmo humano irá continuar a atropelar tudo o que está em sua
volta para sanar suas necessidades. Posicionamentos pró-animal
pontuam que o homem deveria ser mais “bicho irracional” e lutar
para a sobrevivência e não para suprir necessidades fúteis.
Considerando que a valoração que se dá aos animais está associada
aos valores de uma sociedade e que a incorporação se dá por meio
da educação promovida tanto pela família quanto pela comunidade,
é fundamental investir na educação das crianças tornando-os
cidadãos conscientes, hábeis para tomar decisões pautadas no
valor à vida do outro e não ao sofrimento, seja o outro pessoas,
animais não humanos ou a natureza como um todo.

Fontes: não se aplica
Conflito: não se aplica
Apresentador: Ana

Laura Diniz Furlan

Modalidade: Poster

Referências:
1.Wilson E. O. (1984). Biophilia. Cambridge: Harvard University Press.
2.Harrison, R (1964). “Animal Machines”. London: Stuart, p.215.
3.Singer, P (2000). Vida Ética. Rio de Janeiro: Ediouro, p. 420.

PG 309

RE VISÃO CRÍTICA
ABORDAGEM DO TEMA BEM-ESTAR ANIMAL POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Autores: Ana Laura Diniz Furlan, PUCPR ana.ldf@hotmail.com; Flavia Roberta Amende Gabardo, flavia.amend@gmail.com; Marta Luciane Fischer PPGB marta.
fischer@pucpr.br.

Tema:

BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

O rápido avanço tecnológico e cultural do homem tem resultado em
sérios impactos ambientais. A sociedade necessita de novos
paradigmas que norteiem a relação homem/natureza, principalmente
como os animais mantidos sob sua tutela¹. Dessa forma, a pergunta
norteadora do presente estudo foi como o termo ”bem-estar animal”
tem sido divulgado na internet e como estudantes do sétimo ano do
ensino fundamental de escola pública e privada compreendem esse
tema. Teve-se como hipótese inicial que a terminologia, todavia
não está sendo utilizada e percebida de maneira ampla, mas sim
associada à realidade em que o indivíduo está inserido e
correspondente aos animais com os quais apresentam maior
proximidade. Foram analisadas e categorizadas páginas da internet
que veicularam textos contendo o termo bem-estar-animal, bem como
imagens de animais compartilhadas na rede social Facebook de oito
usuários, sendo que um está cursando o Ensino Médio, e os demais
profissionais das áreas de Biologia, Engenharia Elétrica,
Fotografia, História e Matemática. Também foi projetado o
documentário “Animais seres sencientes” da WSPA para 60 alunos do
sétimo ano de uma escola da rede pública e 60 de uma privada de
Curitiba e, então, analisada a percepção dos alunos através da
produção artística sobre o tema. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa/PUCPR, n.157.902. As análises da
Internet evidenciaram que instituições privadas (48%) foram as
maiores responsáveis pelas divulgações relacionadas com o tema
bem-estar animal, ao invés das ONGS (27%). A relação mimética
entre homens/animais foi caracterizada através na necessidade
evidenciada em compartilhar imagens em redes sociais
representando predominantemente sua admiração estética ou
atrativa (77%) quando comparada com denúncias de maus-tratos

(33%). Estudantes da rede pública e privada mostraram diferentes
respostas de aceitação e compreensão do tema, uma vez
representaram às condutas de bem-estar associado ao animal com o
qual tem mais proximidade, como o cão (28%) e o gato (25%).
Assim, confirma-se a hipótese que os meios de comunicação
propiciados pela Internet e a percepção e concepção de bem-estar
dos alunos estão direcionadas ao animal que de maior convivência.
A educação ambiental² deve propiciar o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, para o uso comum, melhorando a
qualidade de vida dos cidadãos e de todos os seres-vivos. Para
isso, deve estar aliada a temas de bioética ambiental e estar
engajada em todos os níveis de escolaridade para fortalecer a
conscientização do sujeito para preservação do ambiente e na
compreensão do seu papel como cidadão. Sendo assim a educação
ambiental não trata apenas de educação formal, deve ser entendida
como ações em conjunto voltadas à sensibilização da coletividade
sobre questões ambientais, e à sua organização e participação na
defesa da qualidade do ambiente.
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Resumo:

O trabalho subordinado na gestão universitária e o poder diretivo
do empregador se entrelaçam no cotidiano das relações laborativas
por força do mesmo contrato de trabalho contrapondo de um lado
o empregado, pessoa física que exerce atividades mediante salário,
subordinação, habitualidade e pessoalidade e do outro, o empregador
responsável pela direção das atividades prestadas.
Este contexto destaca o limite do poder diretivo em respeito à
dignidade do profissional que cumpre com o objetivo fim da empresa
e a sua função social no mercado empresarial .
O escopo desta pesquisa consiste no entender o poder diretivo
dos gestores frente ao corpo docente que viabilize uma gestão
universitária satisfatória com trocas humanas de alteridade em respeito
a valorização da dignidade profissional.
A pesquisa exploratória e descritiva a partir de revisão bibliográfica,
objetiva a verdade através de uma atitude crítica e racional .
Destaca as relações existentes entre o desvio do poder diretivo e
a convivência do empregado deste segmento apresentando sua
vulnerabilidade como fator para a desvalorização da dignidade
profissional na gestão universitária.
A convivência em ambiente onde docentes e demais profissionais da
gestão universitária agem nos estreitos limites do contrato de trabalho
gera uma convivência altamente insatisfatória. Esta atuação deve
estar pautada na chamada gratuidade, diferente da gentileza e da boa
educação ou de uma simples beneficência.
Essa gentileza só existe se a gestão respeitar a dignidade profissional
pautada nas premissas do direito à autonomia, do dever de nãomaleficência e na avaliação crítica de benefícios frente aos riscos, o
que coíbe a existência de assédio moral .
A gestão atual, com desrespeito a estes referenciais, é justificada pela

suposta dificuldade da obtenção do lucro e o alcance do resultado
positivo de sua gestão organizacional além do poder hierárquico .
Como proposta de solução para o impasse existente com a valorização
da dignidade do profissional da gestão universitária, é apresentado
a viabilidade de um projeto econômico intitulado Economia de
Comunhão, que prega o humanismo entre empresas e coloca o
resultado de lucro individual em comunhão com a sociedade, visando
atingir a) o desenvolvimento da empresa; b) a comunhão de projetos
de desenvolvimento e formação cultural; c) a atenção aos vulneráveis pobres e necessitados – pelo papel social da empresa.
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Resumo:

Em setembro de 2000 a Organização das nações Unidas realizou
uma reunião com chefes de Estado e governantes, o que resultou
na aprovação da Declaração do Milênio, caracterizada pela
elaboração de um documento que prevê um conjunto de ações a
serem adotadas pelos estados membros das Nações Unidas, entre
eles o Brasil, que deveriam alcançar cerca de oito objetivos
até 2015. Os oito objetivos do milênio (ODM) são uma
estratégia a fim de promover o desenvolvimento humano, com o
intuito reduzir as desigualdades gritantes existentes entre a
humanidade¹. O presente trabalho trata de um estudo de
natureza reflexiva, elaborado a partir de um estudo conceitual
e teórico sobre as metas do milênio da ONU, tendo como
objetivo uma reflexão bioética através do princípio da justiça
de John Rawls e de equidade.
Muitas metas estabelecidas foram cumpridas, inclusive nos
países pobres, porém ainda existem compromissos que não foram
honrados, onde processos desiguais foram ocorrendo, cujos
problemas persistentes somados a questões emergentes
agravaram-se em determinados locais. John Rawls (1921-2002),
filósofo político americano, aponta que vivemos em uma
sociedade extremamente desigual, cujas teorias do mesmo
referem-se á estrutura básica da sociedade e a forma como ela
distribui direitos, deveres, renda, fortuna, poder e
oportunidade, cujo contexto dos objetivos do milênio se torna
evidente, onde ao se estabelecer as metas ao países não se
levou em conta a discrepância das diferenças entre eles². A
ONU em um relatório emitido em 2012 afirmou que a atenção
global do processo ocorreu de forma desigual, onde houve
disparidade com relação aos países e regiões e entre seus
grupos populacionais internos³. Isso demonstra que as metas
quando foram estipuladas deveriam ter sido equiparadas com as

necessidades dos países e regiões mais necessitadas, pois na
hora de avaliar o avanço realizado todos foram considerados em
iguais condições.
Para Rawls apud Sandel² a desigualdade só deveria existir se
fosse em prol de beneficiar os desprovidos, sendo assim os
países em desenvolvimento que não se encontram em um estado
tão vulnerável até poderiam receber maior investimento, desde
que fosse em prol de ajudar a beneficiar os mais desprovidos.
A desigualdade entre os países não é algo injusto, o que
torna-se justo ou injusto é a forma como as instituições que
os assistem lidam com esses fatos. É perceptível que os ODM’s
foram benéficos. Todavia, ao analisar os objetivos do milênio
é possível perceber que a aplicação de um dos princípios
referenciais da Bioética, a equidade, poderia ter ampliado
ainda mais os resultados obtidos, visto que a equidade cuida
de igualdade tratando como igual o que é igual, e quando
preciso, trata de modo desigual o que é desigual4. Enfim em um
planeta com tantas disparidades, a ONU como órgão respeitado e
de referência deveria ser modelo de igualdade.
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Resumo:

Introdução: A compreensão do processo de construção social da
infância ainda tem muito a avançar. O imaginário social é
inerente à sequência de formação e desenvolvimento da
personalidade e racionalidade de cada criança. Isso acontece
no contexto social e cultural que favorece possibilidades
desse processo. A fase da infância tem a sua dimensão
simbólica nas culturas e costumes de cada etapa. As crianças
com necessidades especiais necessitam de cuidados
diferenciados sendo necessária atenção específica para sua
sobrevivência1. Os meios sociais e culturais incidem perante
uma condição infantil comum: a de uma geração desprovida de
meios autônomos para o crescimento estando sob o controle da
geração adulta. São crianças que se tornam mais propensas a
sofrerem algum tipo de violência. A violência simbólica é mais
ampla e baseia-se na elaboração de crenças, socialização e
elaboração de padrões sobre si mesma, sobre o outro e de visão
de mundo. Objetivos: Este trabalho visou analisar a
desigualdade gerada pela violência simbólica contra a criança
portadora de deficiência no atendimento de Enfermagem.
Métodos: Será utilizado o conceito de violência simbólica de
Pierre Bourdieu para um estudo crítico analítico, através de
referencial teórico. Resultados e Discussão: A sociedade em
construção social de um sistema simbólico leva a
interiorização da cultura pelos membros da mesma que é
produtor de crenças coletivas que fazem parte do discurso
dominante2. Neste contexto, ocorre a violência simbólica que é
expressa numa forma arbitrária de imposição legítima e

dissimulada. O dominado não se percebe vítima do processo,
considerando a situação como natural. A criança com
deficiência requer cuidados e tratamentos que promovam o seu
desenvolvimento, respeitando a integridade e particularidade
garantindo um atendimento igualitário em suas diferenças. Na
enfermagem, a violência simbólica pode ocorrer por meio de uma
construção de realidade onde é imposta de maneira
imperceptível, sua cultura, sua opinião às crianças especiais
de tal forma que a própria comunidade não as percebe vítimas
dessa violência. Isso dificulta a socialização e o processo de
estímulo à autonomia nas crianças especiais3. Considerações: A
violência simbólica pode acontecer com a equipe de Enfermagem
de forma não intencional, por isso o tratamento será
igualitário se a equipe tiver a capacidade reconhecer que
existe uma estrutura da violência, e esse é um importante
passo no enfrentamento da desigualdade no atendimento da
enfermagem.
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BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

Introdução.O Brasil é um dos piores países para cuidados de
pacientes terminais, tendo em vista a presente prática
disseminada de obstinação terapêutica1. Os Cuidados Paliativos
são todas as medidas que se destinam a aliviar os sintomas
desagradáveis2. Dentre os cuidados paliativos envoltos em
grandes dilemas está a alimentação enteral por sonda
nasogástrica ou gastrostomia de pacientes terminais2,3,4.
Objetivos. Refletir se a nutrição por sonda é um cuidado
essencial ou se pode ser tida como futilidade terapêutica.
Metodologia. Levantamento bibliográfico sistemático nas bases
de dados: Lilacs, Scielo, Web of Science. Reflexões. A
alimentação por sonda é discutível em casos de câncer
terminal, demência e estado comatoso persistente5,6. Por
paradigma, a fome e a sede representam sofrimento em grau
intenso e a morte por inanição é uma das formas de maior
sofrimento que um ser humano pode experimentar7. Na evolução
das demências, o período terminal se caracteriza pela recusa
alimentar total. Para alguns tipos de câncer, a alimentação
enteral por sonda pode piorar os sintomas gerais do paciente,
como náusea, empachamento, desconforto6. O estado de coma
persistente é uma condição passível de estabilização clínica,
com período indefinido de vida4. Os argumentos a favor que
nutrição enteral seria obstinação terapêutica recaem na
subjetividade do paciente, no sentido que, por não
apresentarem reação aparente aos estímulos, a presença ou
ausência de alimento lhes seria indiferente, ou seja, na
ausência de um encéfalo sadio a criar uma simbologia interna,
a vida como um todo simplesmente não teria sentido, o que
justificaria a não-oferta de alimentos e líquidos8. Os
argumentos que a nutrição enteral faz parte dos cuidados

básicos obrigatórios levam em consideração que a supressão de
oferta nutricional traz um resultado conhecido, o da morte em
questão de dias, e que, mesmo sob estado comatoso, o paciente
continua possuindo o status de pessoa humana, apenas estando
severamente doente7,8. Conclusões. No contexto de limitação
terapêutica a cuidados paliativos, a alimentação enteral por
sonda por si só não é nem obstinação nem cuidado essencial,
tudo depende do contexto clínico.
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BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Resumo:

Introdução: Escolhas alimentares são realizadas com base na
disponibilidade física e financeira, hábitos e conhecimentos
sobre os alimentos, sendo determinantes desse processo de
escolha a inserção social, renda, cultura alimentar e
influência da mídia1. Essas “escolhas” impactam no perfil de
saúde e nutrição da população, que, vulnerada por esses e
outros determinantes sociais, adoece e morre por doenças não
transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão e
doenças circulatórias2. Além das dificuldades de acesso à
alimentação saudável, evidencia-se a vulnerabilidade diante da
qualidade e quantidade de informação disponível, muitas vezes
persuasiva e antagônica, que influencia no processo de
escolhas3,4,5. Objetivos: Buscou-se demonstrar a necessidade
de políticas públicas focadas na comunicação de risco e na
proteção dos sujeitos a fim de reduzir a vulnerabilidade
diante das escolhas alimentares. Metodologia: Levantou-se as
principais políticas públicas envolvidas em diferentes linhas
de atuação, desde o acesso à alimentação, a educação alimentar
e nutricional e a garantia da qualidade sanitária e
nutricional dos alimentos, discutindo sobre seu potencial de
proteção e de reforço à autonomia dos sujeitos nas escolhas
alimentares. Resultados/Discussão: Embora tenha investido
grandemente na ampliação do acesso físico e financeiro aos
alimentos, incluindo importante parcela da população no
mercado de consumo, o Estado Brasileiro não possui estratégia
efetiva de regulação e regulamentação6 que promova a autonomia
dos sujeitos para realizar escolhas alimentares saudáveis e
reduza a vulnerabilidade diante dos interesses do mercado. Tal

omissão expõe a população a perigos químicos, físicos e
biológicos no consumo de alimentos, desde a aplicação de
técnicas produtivas inadequadas - com alarmante uso de
agrotóxicos e crescimento da produção de alimentos
geneticamente modificados - passando por ultra processamento7
de alimentos, informação inadequada sobre sua qualidade e
exposição excessiva à publicidade. Nesse sentido, a visão de
risco presente nos alimentos necessita incorporar o perigo
nutricional no âmbito das ações de regulação.
Conclusão/Considerações: Considerando a necessidade de ampliar
a autonomia dos sujeitos para a efetiva realização de escolhas
alimentares e valorizando a responsabilidade pública na
proteção aos vulneráveis, a bioética de intervenção aplica-se
na problematização do sistema alimentar e seus determinantes,
conferindo realce às desigualdades no acesso aos alimentos e à
informação. Para que o Estado brasileiro efetive a garantia do
Direito humano à alimentação adequada, é imperativo ampliar as
possibilidades de diálogo plural em nossa sociedade8, buscando
conferir maior peso à responsabilidade, solidariedade,
comprometimento e outros princípios apontados pela bioética de
intervenção do que meros interesses de mercado.
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BIOÉTICA CLÍNICA

Resumo:

Apresentação/Introdução: A alimentação faz correspondência
direta à vida, e é sinônimo de saúde e bem-estar¹. Em cuidados
paliativos, deve-se preservar a autonomia do indivíduo,
levando em conta os hábitos alimentares, para assegurar a
satisfação e o conforto², independente da via de acesso
alimentar, seja ela via oral, enteral ou parenteral.
Objetivos: Descrever a abordagem nutricional nos cuidados
paliativos, centrada na autonomia do paciente.
Metodologia: Revisão da literatura acerca do tema por meio de
consulta online, nas bases de dados nacionais e internacionais.
Resultados/Discussão: O cuidado nutricional no paciente
paliativo divide-se em três fases: a) inicial, quando a
terapêutica é adotada para oferecer nutrientes em quantidades
suficientes para restaurar ou manter o estado nutricional e
aumentar a sobrevida do paciente; b) avançada, em que a
terapia nutricional contribui para reduzir os sintomas e
conferir qualidade de vida e, c) terminal, em que o objetivo é
proporcionar conforto³,4.
A nutrição em cuidados paliativos fundamenta-se nos
princípios bioéticos, colocando o paciente como o responsável
pela tomada de decisão no que se refere à alimentação,
reduzindo o sofrimento e evitando intervenções
desnecessárias³. Porém, em pacientes impossibilitados de se
comunicarem, a opinião dos familiares deve ser considerada
juntamente com a equipe de assistência4.
Conclusões/Considerações: Considerando a abordagem nutricional
nos cuidados paliativos com foco na autonomia que tem como
princípio a liberdade, se faz necessário a comunicação

orientada. O profissional tem o dever de informar com clareza
as opções de alimentação e nutrição do paciente. Assim como,
acolher os familiares que em muitos casos não se sentem
seguros ou aptos para decidir o que é melhor para o doente.
Nos casos em que ocorre a transferência da
responsabilidade para o profissional, este deve dividir sempre
seu conflito com a equipe multidisciplinar para que juntos
busquem a solução baseados nos princípios da ética.
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ÉTICA EM PESQUISA, ASPECTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM BIOÉTICA

de financiamento.

Resumo:

conflito de interesses

Introdução/Apresentação: Diante da constante evolução das
pesquisas clínicas, principalmente aquelas que envolvam seres
humanos, resta estabelecido pelos comitês de ética em pesquisa
(CEP), fiscalizar e garantir limites éticos, legais e
metodológicos, proporcionando segurança tanto ao sujeito de
pesquisa, quanto aos pesquisadores. Nesta seara, aos
07/04/2015 fora apresentado pelo Senado Federal o Projeto de
Lei 200/2015 com intuito de normatizar tais direcionamentos.
Contudo, tal iniciativa contrapõem algumas determinações préestabelecidas, vindo a submeter os sujeitos de pesquisas a
riscos desnecessários. Objetivo: A pesquisa visa demonstrar
que tal proposta merece ser questionada, pois demonstra
retrocesso à área que com tanto custo vem se desenvolvendo.
Cumpre ressaltar, que o propósito de regulamentar é louvável,
contudo o modo proposto é ineficiente, deixando o sujeito de
pesquisa ainda mais vulnerável. Busca-se um aprimoramento do
PL, permitindo uma aplicação coerente às diretrizes éticas
internacionais para as pesquisas biomédicas envolvendo seres
humanos, e que baseiam a pesquisa clínica na maioria dos
países. Metodologia: Fora utilizada pesquisa bibliográfica
associada ao método dialético. Resultados: O projeto é frágil
quanto a decisões importantes, como o uso indiscriminado do
placebo, e do material biológico humano em pesquisa, além da
limitação do fornecimento de remédios a casos extremos, e a
nova roupagem proposta aos CEP’s, seriam, a priori, a forma de
destacar a importância da restruturação do PL. Conclusão: As
pesquisas clínicas são apenas um pequeno percentual das
pesquisas envolvendo seres humanos e apenas essa espécie é
contemplada pelo PL 200/2015, enquanto que as demais espécies
permaneceriam sem qualquer regramento. Perante a importância

da valorização da pesquisa, buscar uma normatização específica
traria segurança à esfera científica, porém, algumas
determinações não estão de acordo com a ideia central do
projeto, que em tese, visa melhorar tal exploração. Importante
destacar que o projeto deve ser submetido a novas avaliações
até uma eventual sanção, inclusive, retornando ao Senado para
avaliação das emendas propostas pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Portanto, há tempo suficiente para um
estudo sistemático e apropriado para alcançar um projeto final
propriamente eficaz e em benefício da pesquisa, de seus
envolvidos e de toda sociedade.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Introdução – O biopoder, uma das manifestações de poder estudada
por Foucault e definido como um poder da vida e sobre a vida, se
faz presente em contextos que têm relação com saúde/doença, na
medida em que controla a saúde dos corpos, onde doença,
tratamento e cura são tidos como problemas ao mesmo tempo
políticos e econômicos. Submetidos ao biopoder, indivíduo e
população são alvos de saber e objetos da medicina, que passa a
atuar nas necessidades mais concretas dos seres humanos. Seu
auxilio na manutenção da saúde visa benefícios à produção e ao
consumo e, com a cientificidade se tornando sinônimo de verdade,
os saberes médicos ganham cada vez mais espaço e confiança,
fazendo com que as questões de saúde se entrelacem com questões
éticas.
Objetivos – Analisar criticamente o biopoder, com suas
biotecnologias, em relação a ética e a bioética, no que diz
respeito às condições de desigualdade que possa gerar.
Metodologia – Análise crítica e revisão de literatura,
envolvendo o conceito de biopoder de Foucault em relação às
desigualdades que este traz à tona, no que concerne aos aspectos
éticos e bioéticos.
Discussão – Os saberes da medicina ganham cada vez mais espaço e
confiança, na medida em que se tornam mais minuciosos os
diagnósticos e mais complexa a terapêutica. E o mesmo contexto
que propiciou a evolução da medicina e os avanços da
biotecnologia contribuiu sobremaneira para uma progressiva
medicalização do Estado, das cidades e da população. Estruturada
sob um discurso dicotômico de saúde-doença e/ou normalpatológico, a área de saúde se retroalimenta, fazendo com que os
indivíduos só venham a se sentir melhor após uma intervenção.

Neste contexto, a vida vem ganhando um papel de destaque, como
objeto de preocupação a partir decisões relativas a corpos
doentes, áreas geográficas, higiene, saneamento etc. O
desenvolvimento biotecnológico se mostra capaz de atender aos
anseios de cura e, ao mesmo tempo, aos de consumo, fazendo
surgir situações de risco e de controle.
Conclusão – Ao interpretar a vida e a saúde como bens de
consumo, o biopoder se mostra capaz de ampliar desigualdades,
aumentando a complexidade das questões éticas envolvidas.
Atualmente uma parcela da população tem condições de adquirir
aquilo de melhor que a tecnologia e o consumo oferecem, em
detrimento de outra(s) parcela(s), extremamente vulnerável, em
meio a essa relação multifacetada de política, poder, tecnologia
e saúde. Em se tratando do biopoder, garantir a ética,
minimizando desigualdades desde a pesquisa básica até o uso de
mercado é, sem duvida, uma tarefa que exige uma reflexão
cuidadosa e multidisciplinar.
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BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

INTRODUÇÃO: A Constituição define o deficiente mental,
independentemente do grau de comprometimento intelectual, como
absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil(1). A
responsabilidade legal é exercida por meio dos tutores, para os
quais se justifica uma cirurgia de esterilidade profilática nos
tutelados. OBJETIVO: Realizar a articulação teórica entre
Bioética e contracepção definitiva cirúrgica em pessoas com
Síndrome de Down. METODOLOGIA: Revisão da literatura de janeiro
de 2003 a outubro de 2013, acrescidas de artigos e livros
bioéticos relacionados com o tema. RESULTADOS: A histerectomia
era a anticoncepção realizada nos intelectualmente
desprivilegiados e, atualmente, ocorre quando há: falta de
higiene menstrual, incapacidade materna para cuidar de crianças,
inviabilidade financeira de uma nova criança, medo quanto à
hereditariedade da doença e risco de uma gravidez pósestupro(2). Na bioética, os critérios para se determinar a
capacidade de alguém para enfrentar um processo judicial, passar
cheques e consentir um procedimento cirúrgico são radicalmente
diferentes, sendo portanto, relativa(3). A vulnerabilidade do
paciente incapaz, às vezes, requer ações (baseadas na não
maleficência e beneficência) que, no caso de um paciente capaz
violariam o respeito à sua autonomia. No caso de um paciente com
Síndrome de Down, quem deveria solicitar uma cirurgia
esterilizante? Paciente, família, estado? Caso o procedimento
esterilizante tenha sido solicitado por alguém distinto do
paciente, ainda que tenha autorização judicial, deve ser
executado pelo médico? Segundo o Código de Ética Médica,
qualquer procedimento eletivo, torna necessário o consentimento
do paciente. Consequentemente, toda pessoa, em especial os

deficientes mentais, deve ter a capacidade de consentimento
avaliada. CONCLUSÕES: Antigamente, a principal justificativa
utilizada para a histerectomia contraceptiva era a eliminação de
indivíduos ditos inferiores, em contraste com a alegada
preocupação atual em trazer maior conforto à vida desses
indivíduos e evitar gestações indesejadas. A principal forma de
contracepção orientada na literatura são os métodos menos
invasivos (pílulas e injetáveis). A autonomia do deficiente
mental, quando existente, deve ser respeitada e quando se fizer
ausente, deve-se buscar todos os subsídios que anseiem pela
decisão de melhor interesse deste ser humano.
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women with an intellectual disability and their families in Taiwan. J of
Intellect Disabil Res. 2011 jan;55:63-74.
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BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE

Resumo:

Introdução
A Organização das Nações Unidas - ONU declarou que 2015
é o Ano Internacional do Solo, mobilizando assim a sociedade
para a importância dos solos como parte fundamental do meio
ambiente. Levando em consideração as iniciativas mundiais para
o Desenvolvimento Sustentável como ECO-92, RIO+10 e RIO+20,
os acordos firmados entre as nações não têm sido mantidos e o
progresso que ocorreu não compensa a degradação do ecossistema
terrestre.
Objetivos
Promover uma reflexão sobre Bioética Ambiental e seu papel nas
decisões voltadas à sustentabilidade do planeta.
Metodologia
Revisão da literatura nacional e internacional à luz da proposta
educacional de Daisaku Ikeda1, enviada à Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável (RIO+10) em 2002.
Resultados e Discussão
Na década de 70 nos EUA, Potter2 iniciou as primeiras discussões
sobre o planeta como um organismo vivo e o conceito de bioética
ou ética aplicada a vida, é criado, baseado nas ideias de Aldo
Leopold3 e sua Ética da Terra. A Ética da Terra amplia as fronteiras
da comunidade para incluir o SOLO, a água, as plantas e os animais,
ou coletivamente: a terra. Leopold apud Carvalho4 sabia que não
poderia prevenir a alteração, o manejo e o uso desses recursos, mas
afirmava seus direitos de continuarem existindo e, pelo menos em
reservas, de permanecerem em seu estado natural. Para Ikeda1,
se a ética for vista meramente como um conjunto de diretrizes a
ser seguido passivamente, como uma obrigação imposta de fora,
com pouca conexão com nossa vida ou vontade, isso não nos
possibilitará responder com firmeza às circunstâncias mutáveis. Ela
será abandonada na primeira crise. A ética deve ser considerada como

uma promessa e um voto pessoal, imbuída do impulso irresistível que
nos leva a agir quando vemos as pessoas e o mundo que amamos
expostos ao perigo. Para que as pessoas considerem os problemas
ambientais, como uma questão pessoal, a educação é vital. Com
o avançado estado de degradação dos solos em todo o mundo,
a base da existência de vida no planeta está ameaçada. A falta de
conscientização humana sobre a necessidade de coexistência global
e a carência de medidas assertivas pelas lideranças mundiais acelera
ainda mais a pressão produtiva sobre os solos. Os acordos firmados
nos três grandes encontros mundiais citados, para tratar sobre
Desenvolvimento Sustentável, pouco influenciaram os níveis mundiais
de degradação dos solos, tornando-o um recurso NÃO RENOVÁVEL,
levando em consideração o seu longo tempo de formação.
Conclusões e Recomendações
A educação para o desenvolvimento sustentável deve ser promovida
com três objetivos: 1. Aprender e elevar a consciência das questões
ambientais e de sua realidade; 2. Refletir sobre nosso modo de
vida, renovando-o em relação à sustentabilidade; 3. Desenvolver a
capacidade das pessoas para empreenderem ações concretas, visando
a resolução das questões ambientais que enfrentamos.
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BIOÉTICA E DIREITO ANIMAL

Resumo:

Cresce o número de animais de estimação consideravelmente no
Brasil e com isso surgiu diversas questões mediante aos direitos
desses e aos deveres dos tutores. Segundo dados da Associação
Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação
(Abinpet), em 2012, no Brasil, havia cerca de 106,2 milhões de animais
de estimação. Diante desse número expressivo, o país tem a quarta
maior população mundial¹. Nesse sentido, o presente trabalho teve
como objetivo analisar as relações entre os animais humanos e os
animais não humanos, visando o bem estar e a busca por direitos que
proteja, inclua e considere os animais não humanos seres sencientes.
Para a aquisição dos objetivos citados foram utilizados estudos de
bibliografias tanto do meio eletrônico como do meio impresso que
abordam pontos do tema em questão. Para fundamentar o trabalho
usou-se a literatura de Francione, que justifica a necessidade de incluir
direitos aos animais não humanos pelo fato de os mesmos possuírem
atributos que evidenciamos em pessoas: a senciência. Isto faz com
que os humanos e não humanos sejam semelhantes e possa desfrutar
do mesmo mecanismo de proteção, o Direito².
Durante as pesquisas, ressaltaram-se as similaridades entre os animais
e por isso discutiu-se uma quebra no pensamento antropocentrista,
no qual o homem é servido pelas demais espécies. Para finalizar a
pesquisa em questão, os argumentos filosóficos de René Descartes
de que os animais são destituídos da consciência da dor, por serem
destituídos da linguagem e do pensamento foram afastados e
introduziu-se um pensamento igualitário, em que se reconhece que
tanto animais humanos como não humanos expressam capacidade
de sentir, se mover e de fazer escolhas, buscando assim superar o
preconceito especista³.
Palavras chave: Animais não humanos, Direitos, Bem Estar Animal.
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BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Introdução: Vários fatores envolvem a violência contra os idosos,
dentre estes os culturais, sociais, históricos, familiares e demográficos,
o que torna a sua abordagem complexa. A pouca orientação das
equipes de saúde a respeito da detecção, registro e encaminhamento
dos casos, são complicadores e contribuem para a recorrência
e perpetuação do problema1. A velhice é estigmatizada pela
incapacidade funcional e social do indivíduo, levando-o muitas vezes
à exclusão familiar e social2.
Diante da exclusão uma opção
é morar em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos
(ILPI). Espera-se que nas ILPIs, os profissionais sejam qualificados
para tratar o idoso com respeito e dignidade. Objetivo: Discutir,
à luz da bioética cotidiana, fato veiculado em um jornal de Santa
Catarina, sobre caso de maus-tratos a idosos residentes em uma ILPI.
Metodologia: Reflexão teórica sobre notícia veiculada em jornal de
circulação regional, em julho de 2012, cuja manchete era “Denúncia
de agressão a idosos em asilo de Campo Alegre”. À luz da bioética
cotidiana, discute-se a vulnerabilidade dos idosos institucionalizados.
Discussão: A banalização da violência em geral está associada às
várias formas de intolerância da sociedade e reflete o desprezo pelo
valor da vida humana. Para Berlinguer3 a violência é disseminada
socialmente pela imitação, sugestão e espetacularização, podendo
ser comparada com as doenças transmissíveis. No entanto, inexistem
medicamentos e vacinas, principalmente porque exigem anticorpos
sociais e morais. Assim como o anticorpo biológico é desenvolvido
quando se toma uma vacina, o anticorpo social seria uma resposta
do indivíduo diante das violências presenciadas no cotidiano. Essa

resposta é precedida pela conscientização da importância de se
constituir como sujeito moral. Conjuga-se o papel da sociedade e do
Estado como corresponsáveis na garantia da dignidade dos idosos
institucionalizados. Considerações Finais: Diante do exposto, não se
trata de saber quais e quantos são os direitos, sua natureza e seu
fundamento, se são naturais ou históricos, absolutos ou relativos,
mas sim qual é o modo mais seguro de garanti-los, para impedir
que sejam continuamente violados. Percebe-se, portanto que os
direitos estabelecidos só serão garantidos quando Estado e sociedade
assumirem o seu papel: discutir e enfrentar os problemas históricos,
sociais, econômicos inerentes à garantia dos direitos das populações
vulneráveis.
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Resumo:

INTRODUÇÃO. O direito à autonomia da gestante na escolha da
via de parto é um assunto polêmico que ganhou destaque com a
Resolução Normativa n. 368/2015 da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, cuja finalidade principal foi reduzir a “epidemia” de
cesáreas no Brasil.
OBJETIVO. Descrever a disparidade de autonomia da gestante
quanto à escolha da via de parto nos diferentes sistemas de
atendimento à saúde.
METODOLOGIA. Tratou-se de uma revisão bibliográfica nas bases
de dados LILACS, PUBMED e Revistas das Sociedades Médicas, com
os descritores “ética” or “autonomia pessoal” and “parto
normal” or “cesárea” or “parto”, além do Ministério da Saúde.
Os dados foram coletados em julho de 2015.
RESULTADOS/DISCUSSÃO. A Resolução Normativa n. 368/2015 da
ANS
visou, dentre outros objetivos, implantar a obrigatoriedade do
partograma e informar as usuárias da saúde suplementar sobre o
percentual de partos normais e cesáreos realizados através da
operadora(1). Essa estratégia faz parte das ações do
Ministério da Saúde para reduzir o índice de partos cesáreos
realizados atualmente. Das referências selecionadas constatase que a mulher tem autonomia de escolha de procedimento ao
qual será submetida, conforme Artigo 5° da Declaração
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos(2), bem como ao
tipo de parto ao qual será submetida (em situação clínica
normal), cabendo aos médicos orientar a gestante, a qual deve

ter garantia de acesso à informação(3). Tal orientação vem ao
encontro do Artigo 4° da Carta dos Direitos dos Usuários da
Saúde que garante um atendimento que respeite a sua pessoa,
seus valores e seus direitos(4). Identificou-se que as
mulheres de maior escolaridade e maior poder econômico fazem
mais cesáreas(5), contrariando o índice de 15% preconizado
pela Organização Mundial de Saúde(6). As usuárias do Sistema
Único de Saúde (maioria de classe socioeconômica inferior)
realizam mais partos normais(5), o que caracteriza uma
discriminação no cumprimento do princípio da autonomia, que é
referendado pelo Princípio Fundamental XXI do Código de Ética
Médica em que, quanto ao diagnóstico e terapia, o médico deve
acatar as escolhas dos pacientes, desde que adequadas e
reconhecidas cientificamente(7).
CONCLUSÕES. Tendo em vista que a autonomia é algo pessoal,
garantido pelo Código de Ética Médica e Declaração Universal
de Bioética e Direitos Humanos, o direito de escolha da
gestante deve ser respeitado, sobrepondo-se às opiniões
particulares, costumes e culturas. Entretanto, infere-se como
necessário um melhor trabalho de aconselhamento das
parturientes, evitando-se, assim, decisões equivocadas e,
desta forma, contribuindo para reduzir a “epidemia de
cesáreas”, além de melhorar a relação médico-paciente e
valorizar as expectativas da mãe quanto ao nascimento de seu filho.

PG 324

Referências:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Resolução n. 368 de 6 de janeiro de 2015. Direito de acesso à informação das beneficiárias aos percentuais de cirurgias
cesáreas e de partos normais. Diário Oficial da União. 2015 jan 7; Seção 1. p. 38.

Fontes: Não há.

2. Unesco. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Paris: UNESCO, 2005.

Conflito: Os autores

3. Clotet Joaquim. O respeito à autonomia e aos direitos dos pacientes. Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 2009;53(4):432-435.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 3. ed. Brasília, DF: 2011
5. Ferrari, José. A autonomia da gestante e o direito pela cesariana à pedido. Revista Bioética 2009;17(3):473-495.
6. Patah Luciano Eduardo Maluf, Malik Ana Maria. Modelos de assistência ao parto e taxa de cesárea em diferentes países. Rev. Saúde Pública.
2011;45(1):185-194.
7. Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica: Resolução CFM n. 1931, de 17 de setembro de 2009 (versão de bolso). Brasília: Conselho
Federal de Medicina, 2010.

declaram não haver
conflito de interesses.

Apresentador:

Emanuelle Bernardi
Mozzer (manu_mozzer2@
hotmail.com) Universidade do Oeste de
Santa Catarina (UNOESC)

Modalidade: Poster

PG 325

RE VISÃO CRÍTICA
PROBLEMAS ÉTICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO CONTEXTO DA SAÚDE DA CRIANÇA

Tema:

Autores: Deisy Vital dos Santos- Universidade Federal do Recôncavo da Bahia- deisy@ufrb.com.br
Darci de Oliveira Santa Rosa- Universidade Federal da Bahia- darci@ufba.br
Elma Lourdes Pavone Zoboli- Universidade de São Paulo- elma@usp.br
José Luis da Cunha Pena- Universidade Federal do Amapá- luispena@usp.br-

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA DA BIOÉTICA

Resumo:

Introdução- A prática na Atenção Primária (AP) está associada
a várias questões éticas, no entanto, ao contrário do que
acontece no nível terciário, elas são mais sutis, porém também
de grande complexidade1. Dentre os diferentes grupos etários
atendidos pela estratégia de saúde da família encontram-se as
crianças, que gozam de prioridade absoluta por estarem em fase
de crescimento e desenvolvimento, logo em condição de
vulnerabilidade2.
Objetivos- identificar artigos que tratem dos problemas éticos
envolvendo a saúde da criança no contexto da atenção primária.
Método- Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão integrativa
realizada em duas bases de dados, no mês de maio de 2015.
Assim, a coleta de dados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS)
foi conseguida com a seguinte estratégia de busca:
(((conflito$ OR Questão OR problema$ OR dilema$) AND etic$)
AND “atenção primária à Saúde” AND “saúde da criança”).
Enquanto que no PubMed utilizamos: (((conflict$ OR Issue OR
problem$ OR dilemma$) AND ethic$) AND “primary Health”
AND“child health”).
Resultados/Discussão- Foram encontrados quatro artigos na BVS
e seis na PubMed. Um desses estava duplicado, restando nove.
Todavia, depois de realizarmos leitura do título, dos resumos
e textos na integra, restou apenas um artigo. Esse por sua vez
discorria sobre as questões de confiabilidade dos dados
durante à consulta de enfermeiras pediátricas realizada por
email. O achado dessa revisão é ratificado pela afirmação de
que os problemas éticos do ambiente hospitalar já foram
analisados pela Bioética, porém, as questões éticas da AP

ainda precisam avançar, haja vista não ser possível utilizar o
mesmo tipo de análise. Isso se justifica pela configuração dos
problemas e pela lógica diferenciada de como o serviço se organiza3.
Considerações- O estudo evidenciou a lacuna da discussão sobre
os problemas éticos no contexto da saúde da criança que é
atendida na atenção primária á saúde. Essa constatação
demanda a realização de investigações inéditas, no Brasil e no
mundo. Porém, destacamos a premência no contexto brasileiro,
visto as singularidades das desigualdades que marcam as
crianças atendidas pelo Sistema Único de Saúde, cujo principio
é a universalidade, a equidade e a humanização.
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Resumo:

Introdução: Diretrizes terapêuticas têm sido empregadas por agências
governamentais, indústria farmacêutica ou sociedades de especialistas,
visando normatizar condutas frente a situações clínicas específicas.
A necessidade da produção destes documentos apareceu quando
estudos começaram a constatar que a adequação da indicação de
procedimentos médicos era incerta, com resultados finais sub-ótimos
(1). Objetivos: Este estudo propõe, através de uma análise crítica da
Literatura, estudar a origem das diretrizes terapêuticas, sua relação
com a orientação clínica presente no documento e potenciais
conflitos de interesses e, finalmente, analisar as implicações éticas
da atuação do profissional de saúde em conformidade ou não com
o texto, quando há potencial antagonismo destas orientações com
sua autonomia e responsabilidade social. Metodologia: Revisão crítica
da Literatura completada com análise de exemplos de diretrizes
publicadas por sociedades de especialistas, indústria farmacêutica
e entidades regulatórias governamentais. Análise bioética à luz
da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da
UNESCO (2). Discussão: Segundo Thompson, conflito de interesse
ocorre quando o julgamento de um profissional é influenciado
indevidamente por um interesse secundário que passa a ser
problemático quando preponderante (3). Diretrizes terapêuticas
estão sujeitas a vícios de interpretação: estudos patrocinados
por sociedades de especialistas podem induzir procedimentos
potencialmente mais lucrativos, documentos produzidos por
entidades governamentais, quando adotam postura coercitiva,
carregam o peso de erros históricos, com potencial dano irreparável
a inúmeros pacientes, e estudos patrocinados pela indústria tendem
a supervalorizar o resultado, muitas vezes não divulgando dados
negativos relacionados ao produto, o que contrasta com o artigo

4 da DUBDH, segundo o qual “os benefícios diretos e indiretos a
pacientes devem ser maximizados e qualquer dano, minimizado” (2).
O médico, por sua vez, é o único responsável por sua prescrição, não
podendo esconder-se atrás de guidelines, na hipótese de haver dano
secundário a um paciente. Conclusões: É fundamental a transparência
na declaração de conflitos de interesse. Diretrizes terapêuticas não
podem substituir o julgamento autônomo do profissional de saúde,
único responsável pelo seu ato, para com o paciente. Que deve auferir
o máximo benefício e mínimo dano possível secundário a práticas
médicas ou tecnologias associadas.
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Resumo:

Introdução: V.R. Potter define a Bioética como uma área
interdisciplinar¹, pelo fato dela unir o conhecimento de
diversas áreas das ciências da vida, assim como das
preocupações éticas das ciências humanas em prol de uma
reflexão acerca dos problemas éticos emergentes da relação
entre o homem e a natureza. Entretanto, a proposta
interdisciplinar da Bioética causa um pouco de confusão,
devido à ambiguidade e a imprecisão do termo
“interdisciplinar”². Alguns autores afirmam que só há
interdisciplinaridade quando existe relação entre pessoas,
pois ela seria justamente a troca de saberes e opiniões.
Outros afirmam que o caráter interdisciplinar só poderia
existir, caso houvesse uma linguagem comum entre as mais
variadas disciplinas, unindo o saber, os conteúdos e os
resultados obtidos através dos aspectos metodológicos de cada
disciplina. Em meados de 1950, o biólogo austríaco Ludwig Von
Bertalanffy, desenvolve a “Teoria Geral dos Sistemas”
(doravante, TGS apenas) que poderia ser definida como a
ciência que visa relacionar e encontrar uma linguagem comum
entre as mais variadas disciplinas³. Alguns conceitos, como,
“sistemas fechados e abertos”4, “retroação”, “homeostase”
introduzidos pela TGS, ajudaram a compreender melhor a ideia
de interdisciplinaridade dentro da Bioética. Os “sistemas
fechados” são aqueles em que não existe troca material e
energética entre o sistema e o ambiente, podendo ser pensado
justamente na antiga relação entre profissional e paciente. Os
“sistemas abertos” trocam informações e energia com o
ambiente, podendo ser caracterizados como a relação entre o
homem e a natureza. A noção de “retroação” permitiu
percebermos, que nossas ações quando usadas de maneira a
prejudicar o ambiente em que vivemos, podem refletir em nós

mesmos os seus efeitos, visto que fazemos parte e estamos
ligados ao ambiente. Desse modo, a TGS apresentou
contribuições para a Bioética, no que tange a forma de
perceber a realidade e também na compreensão do seu aspecto
interdisciplinar. Objetivo: O objetivo dessa pesquisa é
apresentar o caráter interdisciplinar da Bioética, a partir do
ponto de vista da Teoria Geral dos Sistemas. Metodologia:
Nossa pesquisa é eminentemente bibliográfica, pautada na
literatura dos autores citados nas referências. Resultado:
Nossa pesquisa apresenta resultados apenas no aspecto teórico
da Bioética, apontando as contribuições da Teoria Geral dos
Sistemas a sua conceitualização. Conclusão: O objetivo da
Teoria Geral dos Sistemas é realizar uma junção entre os mais
diversos campos do saber, e dessa forma, ela procura
princípios gerais que unam esses saberes. A Bioética por sua
vez, é um campo interdisciplinar, e desse modo, a TGS ajudaria
com suas noções de sistemas fechados e abertos, homeostase, e
etc, a melhor compreensão dos problemas interdisciplinares da
Bioética.
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Resumo:

Introdução: A Bioética abre questões fundamentais acerca da
justificativa e legitimidade das ações humanas em relação à
natureza e a vida. A interdisciplinaridade da Bioética
possibilita discursos e respostas mais profundas de variadas
áreas do saber para a compreensão da relação entre homem e
vida. Além disso, ela poderia ser caracterizada por três tipos
distintos de abordagens, a metodológica, a moral e a social¹:
Do ponto de vista metodológico, o objeto/problema estudado
pela Bioética recebe atenção de especialistas de diferentes
disciplinas, o que é importante para uma descrição mais
completa do objeto estudado; Do viés moral, os assuntos
tratados pela Bioética ocorrem dentro de espaços conflitivos,
onde imperam diversos vieses religiosos, filosóficos e
ideológicos, ocasionado sempre uma dificuldade em realizar a
prática cientifica; Do viés social, reinam os interesses de
diversos poderes e grupos, como, grupos de ecologistas,
associação de pacientes, os médicos, os defensores dos
animais, o agronegócio, as indústrias farmacêuticas e entre
outros. De certo modo, todos esses pontos de vista, acerca de
problemas relacionados a vida, possibilitam uma abordagem
dentro de um nível epistemológico, cujo o “ser” do problema
estaria pautado em um visão complexa do mesmo. Dessa forma, a
Teoria da Complexidade², elaborada por Edgar Morin, poderia
contribuir teoricamente para a compreensão dos problemas da
Bioética, levando em consideração ela lida com antagonismos,
complementaridades, retroalimentações (feedback) e disputas no
interior dos objetos que se apresentam de maneira complexa³. A
própria ideia de complexidade, remete a um problema de cunho
epistemológico, pois critica o paradigma dominante das

ciências fechadas e enclausuradas dentro de suas próprias
áreas do saber, defendendo um paradigma da complexidade, onde
justamente a uma união e interdisciplinaridade dos saberes
para lidar com certos problemas. Objetivo: O objetivo dessa
pesquisa é apresentar as considerações e as contribuições
epistemológicas da Teoria da Complexidade para o campo da
Bioética. Metodologia: Nossa pesquisa é eminentemente
bibliográfica, pautada na literatura dos autores citados nas
referências. Resultado: Apresentamos resultados apenas no
aspecto teórico da Bioética, apontando as contribuições da
Teoria da Complexidade a sua conceitualização. Conclusão: A
Bioética é interdisciplinar e seus questionamentos estão
envoltos em um campo conflitivo, onde existem questões
politicas, morais e sociais, e dessa forma a Teoria da
Complexidade apresenta ferramentas para uma melhor compreensão
dos problemas enfrentados pela Bioética.
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Resumo:

Segundo a Organização Mundial da Saúde os Cuidados Paliativos
consistem na assistência promovida por uma equipe
multidisciplinar, que objetiva a melhora da qualidade de vida
do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace
a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da
identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor
e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e
espirituais”. 1 O profissional da saúde que presta atendimento
em pacientes e familiares em cuidados paliativos deve lembrar
o que caracteriza o cuidado é um ato de assistência, de apoio
ou facilitação ao outro individuo com necessidades evidentes
para melhorar sua condição humana.2 O presente artigo se
constituiu de uma reflexão bioética sobre os princípios dos
cuidados paliativos e a ética das virtudes através do
levantamento bibliográfico utilizando-se a metodologia da
análise do conteúdo.Para realizar estes cuidados necessitamos
de uma abordagem multidisciplinar para acessar necessidades
clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias. O
modelo da virtude dá ênfase à boa formação do caráter dos
profissionais de saúde, um profissional virtuoso agirá sempre
pensando no bem do paciente e seus familiares em qualquer
circunstância, de acordo com a sua própria natureza. A virtude
é uma disposição para se fazer o bem, para agir em função do
bem do paciente.3Pellegrino e Thomasma identificam oito
virtudes fundamentais: a fidelidade, à promessa, a compaixão,
a prudência, a justiça, a coragem, a moderação, a integridade
e o altruísmo.4O exercício destas virtudes é indispensável
para que os profissionais da saúde sejam fiéis ao seu
compromisso de utilizarem os seus conhecimentos e competências

ao serviço da pessoa doente, e contribuirá para minorar a
falta de humanização dos serviços de saúde, o problema ético
mais candente nos dias atuais.A teoria dos autores concentrase na idéia de beneficência, pois o profissional deve agir em
função do bem do paciente, e nas virtudes, que são disposições
habituais para se fazer o bem.Um profissional virtuoso,
portanto, é aquele que está disposto habitualmente a exercer
o cuidado com o objetivo de alcançar o bem do paciente. É
nesse sentido que as virtudes são necessárias ao profissional
da saúde, elas possibilitam o exercício correto de sua
profissão, conforme a noção de beneficência.
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Resumo:

A Declaração Universal de 1948 é um reflexo da consciência
da humanidade com relação aos seus valores fundamentais,
principalmente na segunda metade do século XX. Fundamentou-se no
passado, promoveu melhores condições para o presente e projetouse para o futuro, aperfeiçoando-se sempre [1]. Declarar os direitos
do homem foi e continua sendo significativo para a humanidade,
fundamenta-se na evolução dos fenômenos ligados à Sociedade. Uma
grande parte dos Estados procurou incluir nas suas Constituições os
Direitos Fundamentais prescritos na Declaração Universal de 1948
como a liberdade, a igualdade, a dignidade e a solidariedade. A
Constituição Brasileira de 1988 contempla no seu art. 1º, inciso III,
no art. 3º e no art. 5º os Direitos Fundamentais. O ser humano é o
centro da proteção jurídica constitucional, tem o direito à dignidade
- qualidade intrínseca, inalienável e irrenunciável da própria condição
humana. Em razão disso e independentemente de qualquer outra
particularidade, o ser humano é titular de direitos que devem ser
respeitados pelo Estado e por seus semelhantes [2]. É diante disso
que o Direito à Liberdade deve ser respeitado, uma vez que, significa
tomar as decisões sobre sua vida, sua integridade e saúde. Com os
avanços científicos e tecnológicos, nas áreas médica e biológica,
notou-se um progresso que colaborou com a qualidade e com um
aumento na expectativa de vida população. Nos últimos 30 anos, as
pessoas passaram a viver mais, mas sem uma análise criteriosa das
condições. Há uma construção que não é exclusivamente biológica,
mas também biográfica de cada pessoa, importando no direito da
pessoa em manifestar sua vontade em relação aos tratamentos
que visam a prolongar o evento morte [3]. As Diretivas Antecipadas
vinculam os pacientes à possibilidade de manifestarem sua vontade
previamente, sobre tratamentos médicos que queiram ou não se
submeter futuramente em caso de incapacidade. Há necessidade
de debater sobre os aspectos relacionados ao processo morte no

contexto atual para que as decisões sempre sejam pela preservação
da dignidade humana. As diretivas antecipadas de vontade se
fortalecem uma vez que, doenças crônicas e incuráveis aumentaram
nos últimos anos, como o câncer, que tem contribuído para a reflexão
e o posicionamento das pessoas em decisões sobre o momento final
da vida. A OMS estima que em 2030 cerca de 27 milhões de casos de
câncer com 17 milhões de mortes ocorrerão gerando grande impacto
nos países em desenvolvimento. [4] Outras doenças também envolvem
difíceis momentos em torno do diagnóstico, do tratamento e das
decisões sobre a continuidade ou não dos procedimentos quando
insuficientes para a cura da doença. Discutir e analisar as diretivas
antecipadas como expressão do Direito Fundamental a Liberdade
e a Dignidade Humana são o objetivo principal desta pesquisa.
O método utilizado foi o analítico descritivo, através da pesquisa
bibliográfica. O Conselho Federal de Medicina no Brasil publicou a
Resolução 1.995/2012 que dispõe sobre as diretivas antecipadas de
vontade, documento que contribui para a formalização da autonomia
privada em pessoas com doenças incuráveis e terminais. No cenário
jurídico e normativo brasileiro tem-se discutido o assunto e é possível
perceber a influência da literatura e das normas éticas e jurídicas no
posicionamento de alguns tribunais brasileiros como é o caso do RS,
em dois acórdãos julgados que reconheceram o direito à morte digna,
prestigiando o Direito Fundamental a Liberdade e Dignidade Humana.
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Resumo:

Introdução: A saúde resulta de condições de vida e de trabalho
adequadas e têm como determinantes e condicionantes a moradia,
saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação,
transporte, lazer, alimentação adequada e acesso a bens e
serviços essenciais1. Em condições clínicas que geram
necessidades alimentares especiais (NAE) como diabetes,
intolerância à lactose e doença celíaca, a alimentação
adequada é o principal condicionante para o processo de saúde.
Portanto, é responsabilidade do Estado o atendimento das NAE
de escolares, protagonistas deste ensaio, como determinante
para a garantia do direito humano à alimentação adequada
(DHAA) dessa população.
Objetivos: Analisar o papel do DHAA na saúde discutindo a
temática no campo das NAE em escolares baseando a discussão
nos referenciais de justiça e equidade.
Metodologia: A pesquisa compreendeu uma revisão de literatura
sendo utilizados artigos científicos selecionados em bases de
dados como Scielo e Google Acadêmico. Os descritores
utilizados na busca foram: “Justiça, equidade, Direito Humano
à Alimentação Adequada” compreendendo as publicações datadas de
1986 à 2014.
Discussão: O DHAA é indispensável à satisfação de outros
direitos humanos, inseparável da justiça social e requer a
adoção de políticas econômicas, ambientais e sociais
adequadas2. A equidade em saúde implica em reduzir ao mínimo
todas as diferenças sanitárias que são desnecessárias,
evitáveis além de injustas. Em determinadas ocasiões, as
políticas públicas deverão optar por medidas que atinjam um
pequeno número de pessoas, quando existir uma verdadeira

obrigação moral da sociedade em evitar determinados danos
previsíveis e passíveis de correção a exemplo dos escolares
com NAE. Na medida em que a saúde pública for praticada
baseada nos princípios da justiça e equidade, a igualdade se
concretiza na noção de que: justiça é igualdade, não apenas
para os iguais entre si, podendo a desigualdade ser justa para
aqueles que são entre si desiguais. A equidade está inserida
como fundamento para a promoção do tratamento igual para os
alunos sadios e o tratamento diferenciado para os alunos
portadores de NAE que devem receber uma alimentação adequada à
sua condição.
Conclusão: O tratamento desigual dos desiguais visando
necessidades individuais deve ser contemplado na prática de
programas e políticas públicas que visem à alimentação
adequada aos escolares e diferenciada àqueles que apresentam
NAE. Garantindo este direito, é possível praticar a justiça na
perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional e do DHAA.
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Introdução: No pensamento de Engelhardt, o princípio da
permissão é a condição necessária para se colaborar com
autoridade moral e se obter o consenso de todos os “estranhos
morais”. No entanto, esta sua asserção levanta a seguinte
indagação: os “estranhos morais podem aceitar um acordo, como
meio de resolução de disputas morais, não obstante as
desigualdades na educação, na saúde e no nível de renda?
Alguns estranhos morais não estariam em desvantagem, em uma
possível negociação, a partir destas desigualdades? Ou os
“estranhos morais” deveriam ter o compromisso prioritário de
diminuir estas desigualdades, como meio necessário para se ter
um acordo? Objetivos:Objetivou-se com este estudo, apresentar
algumas considerações sobre o pensamento do bioeticista Hugo
Tristan Engelhardt Jr.1. Assim entendemos que para colaborar
com autoridade moral, os “estranhos morais” devem também, além
do princípio de permissão, admitir um princípio que prescreva
o dever de ajudar os menos favorecidos da sociedade.
Metodologia: Trata-se de revisão bibliográfica, com
característica narrativa. Utilizou-se livros referente à
temática do estudo. Discussão: Uma análise mais cuidadosa do
que, para Engelhardt, significa colaborar com autoridade
moral, revela que todos os “estranhos morais” devem ter um
compromisso prioritário, a fim de garantir algum nível de bemestar para todas as pessoas, levando em consideração todos os
seu interesses. Tal compromisso é, juntamente com a permissão,
a condição necessária para se praticar uma moral secular.
Assim, colaborar é a permissão segura através do consentimento
mútuo, como meio de resolver todas as controvérsias morais.
Quando os estranhos morais aceitam o consentimento mútuo como
meio para a solução de desacordos morais, devem eles também

aceitar a existência de condições de fundo relevantes? Os
estranhos morais devem admitir, como um primeiro
comprometimento, a busca do abrandamento das desigualdades, ou
seja, uma maximização do bem-estar de todos. Com efeito, sem
tal procedimento, muitos estranhos morais poderiam não aceitar
o Princípio da Permissão como procedimento neutro das
decisões. Desta forma, um princípio de beneficência solidária
é um compromisso relevante para se obter uma permissão que
seja universal. Conclusão: Assim, se a intenção de Engelhardt
é descobrir uma condição necessária para a moralidade secular
entre todos os estranhos morais e não apenas para uma “elite”
que possua todas as condições sociais básicas, então, ele não
pode assumir que todos os estranhos morais devem aceitar o
consentimento mútuo como único meio para a resolução de
desacordos morais, apesar das relevantes desigualdades. Para
que todos os estranhos morais colaborem com autoridade moral,
deverá existir, além do Princípio da Permissão, um outro
princípio, que chamamos de princípio de beneficência
solidária. Princípio este que requer de cada estranho moral um
mínimo de consideração para com os interesses daqueles que não
possuem uma vida digna de ser vivida

Fontes: Não Possui
Conflito: Não Possui
Apresentador:

Alexandre da Costa

Modalidade: Oral

Referências:

BARCHIFONTAINE Christian de P. & PESSINI, Leo (orgs.). Bioética:
Alguns desafios. Edições Loyola, 2001
ENGELHARDT, H. T. Jr. The Foundations of Bioethics. 2 ed. Nova York:
University Press, 1996.
DINIZ, D. Conflitos Morais e Bioética. Brasília: Letras Livres, 2001.
GRACIA, D. As Fundamentações da Bioética. Madrid: Eudemo, 1989.
LEPARGNEUR, H. Bioéitica, novo conceito: a caminho do consenso. São
Paulo: Edições Loyola, 1996.

PG 334

RE VISÃO CRÍTICA
O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS: UMA VISÃO BIOÉTICA
Autores: Ms. Alexandre da Costa- Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- alexandrecosta@pucpcaldas.br
Ms. Vagner Ferreira do Nascimento- Universidade do Estado do Mato Grosso, vagnerschon@hotmail.com

Tema:

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA DA BIOÉTICA

Resumo:

A religião é uma das mais complexas manifestações culturais.
Ao mesmo tempo em que se constitui um fenômeno universal, se
constitui concretamente numa forma particular, evidenciando
uma modalidade de diversidade cultural que tende a inserir em
todos os cenários sociais, inclusive no ambiente escolar.
Objetivou-se com o estudo, apresentar algumas considerações
sobre o ensino religioso nas escolas. Trata-se de revisão
bibliográfica, com característica narrativa, realizada em
junho de 2015. Utilizou-se livros referente à temática do
estudo e artigos de periódicos indexados nas bases de dados
Scielo, Medline, Lilacs e Bdenf, através dos descritores em
ciências da saúde: ensino e religião, com operador booleano
“and”. Optou-se por definir como critérios de inclusão dos
artigos documentos científicos publicados no período de 2000 a
2015, disponíveis on-line, gratuitamente, na íntegra e com
idioma Português (Brasil) e limites em seres humanos. Sendo a
amostra final de 10 publicações. A ineficiência do controle
social exercido pelas instituições societárias tais como a
família, as associações comunitárias e a própria escola por
meio de suas funções típicas, parece levar a um raciocínio
compensatório em relação à possibilidade de a religião exercer
de forma mais efetiva esse papel. O direito à liberdade de
manifestação no espaço público, a ninguém autoriza impor sua
própria crença aos demais. Se nenhuma crença, pode definir e
determinar a esfera pública, nem pode tornar obrigatórios os
seus valores e determinações para todos da sociedade, qual
seria então a função do ensino religioso no espaço público?
Defendemos um ensino religioso que não priorize uma
determinada tradição religiosa, mas que esteja no conjunto dos

pilares da educação proposto pela Unesco. Defendemos que a
bioética se faça presente no conteúdo do ensino religioso,
pois a sensibilidade bioética aponta o grande elemento do
diálogo que é a defesa da vida na terra.
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Tema:

BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Introdução: Bioética e direitos humanos possuem num de seus
pontos de interseção a dignidade humana1, como pode se
depreender das normas internacionais da Bioética Global, tal
como a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos.
Com base em tais normativas, tem-se o desenvolvimento de uma
Bioética fundamentada nos direitos humanos1. Como dimensão da
disciplina Bioética, a pesquisa envolvendo seres humanos
deveria ser balizada pelos direitos humanos, como direitos
previstos em tratados de organismos internacionais e
parâmetros éticos universais de proteção da dignidade do
participante da pesquisa. No âmbito do Sistema de Ética em
Pesquisa no Brasil, tem-se a sua constituição normativa
apartada dos direitos humanos dos participantes de pesquisa,
tal como expressado na Resolução nº 466/2012. Objetivo:
Analisar a regulamentação brasileira sobre pesquisa com seres
humanos à luz do referencial dos direitos humanos.
Metodologia: Este estudo possui traço qualitativo e
compreenderá revisão bibliográfica e crítica, sob a
perspectiva da Bioética baseada nos direitos humanos.
Resultados: os regramentos brasileiros sobre pesquisa com
seres humanos não se alicerçam sobre o referencial dos
direitos humanos, mas mantêm a Teoria Principialista como
principal aporte teórico. Discussão: O fato de os direitos
humanos não estarem presentes na regulamentação brasileira de
pesquisa com seres humanos traduz o desconhecimento, por parte
dos atores nacionais atuantes na ética em pesquisa, sobre o
papel de tais direitos na proteção dos participantes em
pesquisa, especialmente com as populações vulneráveis. Por ser
uma intervenção sobre o corpo, a pesquisa com seres humanos

deve levar em conta a sua real intenção3: se com o objetivo
terapêutico ou apenas como um meio para o desenvolvimento
científico. Considerações finais: Os regramentos brasileiros
sobre pesquisa com seres humanos não consideram os direitos
humanos dos participantes de pesquisa, ainda que no preâmbulo2
das resoluções vigentes, se faça menção a vários direitos.
Isto se deve à ausência de conexão clara entre a pesquisa com
seres humanos e os referenciais dos direitos humanos no marco
legal. Portanto, este trabalho sustenta que as pesquisas com
seres humanos, notadamente biomédicas, devem possuir como pano
de fundo uma reflexão sobre o “preço” que tais avanços terão
nos corpos dos seres humanos. Nenhum avanço científico
justifica violações de direitos humanos e a utilização da
vulnerabilidade como meio e discurso de um eventual progresso.
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Tema:

BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Introdução: A problemática ora apresentada refere-se à situação
enfrentada pelo grupo de mulheres recuperadas do domínio do grupo
terrorista Boko Haram, na Nigéria. Tratam-se de cerca de ‘pelo
menos’ 214 (duzentas e catorze) mulheres que se encontravam em
cativeiro, foram libertadas em meados de maio do presente ano
e se encontram em algum estágio de gestação(1). O cenário em
questão possui diversos fatores a serem explorados: desde seu
enquadramento enquanto Situação Persistente da Bioética, até
sua relação com as violações aos direitos sexuais e
reprodutivos, entrando na seara da saúde sexual, reprodutiva e
mental. Desta feita, há que se considerar que o Boko Haram
executa condutas consideradas crimes de guerra, principalmente
quando em se tratando de mulheres vítimas de abusos sexuais e
gravidezes forçadas, em que a intenção do genocídio é evidente.
Objetivo: Registra-se como objetivo principal o enquadramento e
aproximação do tema com a Ciência da Bioética, de modo a
possibilitar a promoção do debate na comunidade Bioética.
Metodologia: Foi realizada a análise documental de notícias de
agências nacionais e internacionais, bem como a revisão bibliográfica
crítica. Contudo, é necessária a ressalva quanto à escassez de
notícias sobre as ações do Boko Haram, tendo em vista o pouco
acesso aos locais atingidos pelo grupo terrorista.
Discussão: Por se caracterizarem como fatos constantes, as Situações
Persistentes englobam fenômenos sociais historicamente
contínuos os quais se relacionam com a saúde humana. Por outro
lado, as Situações Emergentes caracterizam-se como os
conflitos resultantes da evolução científica na esfera da saúde(2).
Nesta esteira é possível afirmar que o problema proposto se
trata de uma situação persistente da Bioética, pois engloba
fatores como violência de gênero, sobreposição de cultura,

consequente exclusão social enfrentada por essas mulheres,
violação aos direitos reprodutivos e sexuais, além da perpétua
estigmatização das mesmas.
Quanto aos direitos supramencionados, consigna-se que ambos
elementos foram originados a partir do movimento feminista:
enquanto os direitos sexuais possuem ‘autoria compartilhada’
com outros diversos movimentos sociais, os direitos reprodutivos são
de ‘autoria original’ do mencionado movimento(3).
Logo, as violações de direitos reprodutivos e sexuais em que a
finalidade é o genocídio evidenciam intrínseca violação à dignidade
humana, reforçando a necessidade de atenção ao tema proposto.
Considerações: A partir do que foi apresentado, tem-se que o tema
perpassa tanto a Bioética como o Direito, relacionando-se com
aspectos íntimos da saúde sexual e reprodutiva, assim como com a
dignidade da pessoa humana, tema central em Direitos Humanos.
Portanto, é necessário que se desenvolva o debate e aprofundamento
do tema, principalmente ao se notar eventual conflito relativo à
possibilidade de aborto em casos de estupro e o direito à vida dos
fetos na presente situação, tema de futura análise.

Fontes: Não há.
Conflito: Não há.
Apresentador: Thais

M. de S. Maia R

Modalidade: Oral

Referências:

1 Notícia disponível em .
2 LORENZO, C.; FORMIGLI, V. Apostila Didática de Introdução à
Bioética. Universidade de Brasília. 2007.
3 ÁVILA, MB. Direitos sexuais e reprodutivos: desafios para as políticas
de saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(Sup. 2):S465-S469,
2003.

PG 337

RE VISÃO CRÍTICA
ERA PÓS-INDUSTRIAL, CONHECIMENTO E VALORES LÍQUIDOS - FUTUROS BONECOS DE RETALHO HUMANO .

Tema:

Autores: Daniella de Paula Chiesa- Mestranda no Programa de Pós-graduação em Bioética / PUCPR. E-mail- daniellachiesa01@gmail.com
Marcelo Rocha Mestrando no Programa de Pós-graduação em Bioética / PUCPR. E-mail- marcelohaponiukrocha@hotmail.com
Daiane Priscila Simão Professora do Programa de Pós-graduação em Bioética / PUCPR. E-mail-dpscientist@gmail.com

BIOÉTICA E BIOTECNOLOGIAS

Resumo:

Introdução: Situações impensáveis a pouco tempo - como
transplante de cabeça proposto por um médico italiano até
20171 – são postas como resultado da genialidade humana e
reflexos da aposta no desenvolvimento tecnológico que, mesmo
sem vencer “ainda” a morte, busca a todo e qualquer custo um
tempo maior de vida. A sociedade encontra-se desafiada – nos
âmbitos econômico, jurídico, ético, social e espiritual - com
esses novos contextos sem que, na mesma velocidade, tenha
refletido quanto as eventuais consequências de tais avanços e,
com a mesma importância, ter tido tempo para construir
pensamentos quanto a distribuição equilibrada de tais
“avanços” científicos a fim de não gerar mais desigualdades
entre seus membros.
1Objetivos: Apresentar reflexões bioéticas seguindo o conceito
de liquidez dos valores defendido por Bauman e relacioná-lo
com o rápido desenvolvimento do saber científico e tecnológico na era
pós-industrial/moderna.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica e documental,
transdisciplinar, fontes na sociologia, história e bioética,
relacionadas com o tema proposto.
Discussão: Os confrontos entre situações emergentes oriundas
do campo biotecnológico e dos valores humanos são objeto de
análise da Bioética que, por sua vez, geram questionamentos
novos ou sob novas perspectivas. Novas técnicas na área de
saúde são apresentadas - mapeamentos e tratamentos genéticos,
medicamentos personalizados e mais específicos, novos campos
farmacogenética, nutrigenética – sem que observemos a
correspondente avaliação dos valores morais e éticos
envolvidos. Segundo Bauman2 “Nessa vida, precisamos de

conhecimento e capacidades morais com mais frequência, e com
mais urgência, que de qualquer conhecimento das ‘leis da
natureza’ ou de capacidades técnicas. Todavia, não sabemos
onde consegui-los; e quando (se) se nos oferecem, raramente
estamos seguros de que neles podemos confiar com firmeza.”
Novos contextos ultrapassam barreiras éticas, morais que ainda
sequer estavam sedimentadas? Poder fazer é razão suficiente
para fazer? Quem será beneficiado? Como será distribuída os
avanços obtidos? A fragilidade de valores (liquidez) pode
acarretar em aumento de desigualdade?
Considerações Finais: Para Bauman3, o homem pós-moderno torna
“líquida” a modernidade de maneira compulsiva e obsessiva,
auto impulsionando e intensificando a si mesma, igualmente ao
que ocorre com os líquidos, nenhuma das formas consecutivas de
vida social é capaz de manter seu aspecto por muito tempo.
Hoje temos uma sociedade que não cria valores sólidos mas
valores em constante mutação. Nessa perspectiva a modernização
pode atender as necessidades individuais momentâneas restritas
somente à capacidade financeira do interessado/necessitado
exacerbando a desigualdade. A bioética poderia auxiliar na
busca do equilíbrio entre o desenvolvimento biotecnológico e o
interesse da sociedade respeitando seus valores.
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Tema:

BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Introdução: Sexo é um termo binário em que a sociedade rotula
as pessoas por suas características biológicas, logo, o
gênero, nada mais é que características femininas e masculinas
sem necessariamente ter ou ser do sexo em que nasceu1. Na
vida, todos se encaixam em padrões a serem seguidos, avaliando
se são melhores ou piores, conforme o que se acredita ser
correto em relação ao gênero2. Travestis e transexuais não se
encaixam nos termos de sexo, mas nos termos de gênero, com
isso, saem dos padrões tidos como normais.
Objetivo: Discutir a igualdade de gênero em face das
alterações da Lei do Feminicídio para que travestis e
transexuais tenham direitos igualitários em relação ao seu
gênero.
Metodologia: Efetuou-se por meio da pesquisa bibliográfica,
legislativa e em periódicos nas áreas de bioética, Psicologia e Direito.
Discussão: O Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil do
ano de 2012 relatou que os homicídios relacionados à homofobia
subiram 11,51% em um ano. Sucede que as mortes de transexuais
e travestis estão até agora abarcadas por este índice
relacionado à homossexuais. Destarte, para o reconhecimento da
igualdade é necessário mudanças em todos os âmbitos da
sociedade, como também nas normas e leis³. A Lei 13.104, de 09
de março de 2015, sancionou o feminicídio como crime hediondo
e homicídio contra pessoas do sexo feminino, crime
qualificado, não abarcando as pessoas não reconhecidas
judicialmente como mulheres4. Os altos índices de homicídios
contra travestis e transexuais ainda são qualificados como
homofobia, não sendo abrangidos pelas rígidas sanções legais
qualificadoras destinadas ao feminicídio.

Considerações Finais: Todos os que saem do padrão binário são
excluídos e estigmatizados. Após lutas e conquistas, a
desigualdade está sendo minimizada, porém, ainda falta muito
para ser eliminada, sobretudo no tocante aos transgêneros. Os
homicídios contra transgêneros devem ser qualificados como
feminicídio, imputando-se aos agentes às penas atribuídas pela Lei
13.104.
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BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Introdução: Com o aumento considerável dos casos de
desigualdade de gênero, ocorre a necessidade da
transversalidade nessas políticas públicas, objetivando a
realização de estratégias que possibilitem a visibilidade de
todas as faces desta complexa problemática¹.
Objetivo: Relatar a necessidade da Transversalidade nas
Políticas Públicas de igualdade de gênero.
Metodologia: Efetuou-se por meio da pesquisa bibliográfica,
normativa e em periódicos nas áreas de bioética, Psicologia e Direito.
Discussão: A transversalidade nas políticas públicas de
igualdade de gênero tem o intuito de “[...] elaborar uma
matriz que permita orientar uma nova visão de competências
(políticas, institucionais e administrativas) e
responsabilização dos agentes públicos em relação à superação
das assimetrias de gênero, nas e entre as distintas esferas do
governo”², pelo qual envolve e responsabiliza os agentes
públicos, a fim de que tenha integralização e,
consequentemente, a melhoria e eficácia nas políticas
públicas¹. No construto teórico, fez com que ressignificasse
as definições centrais, para que proporcionasse a ampliação
dos critérios e adequasse as estruturas e dinâmicas sociais de
igualdade de gênero; e nas ações e práticas, modificou as
estratégias para que ocorra inclusão nos diferentes aspectos
da vida da pessoa e nos modos de poder e na estruturação da
cidadania. Assim, “é necessário que os gestores da
transversalidade detenham amplo conhecimento sobre as
atividades setoriais sobre as quais julgue ser necessário
incidir. Em seguida, o aperfeiçoamento dos métodos requeridos
para a gestão transversal, como a coordenação horizontal,

serão essenciais para o momento da implementação e avaliação
dos resultados”¹. Nesta perspectiva, a Transversalidade na
desigualdade de gênero, aborda os problemas intersetoriais,
distribuindo as responsabilidades, para que se utilizem novas
estratégias que fortaleçam a igualdade e cidadania,
enfrentando esta problemática³.
Conclusão: A transversalidade nas políticas públicas de gênero
tem finalidade de aprofundar na assimilação dos aspectos de
desigualdade, encontrando caminhos para enfrentar e aumentando
a eficácia das ações contra essa violação de direitos. Fazendo
a população ter relações efetivas com essas políticas,
possibilitando contribuir e maximizar as atividades em combate
à desigualdade entre os gêneros.
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Tema:

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA DA BIOÉTICA

Resumo:

O objetivo deste trabalho é apresentar um breve histórico da
Bioética desde Potter até a homologação da DUBDH, por meio de
pesquisa bibliográfica. Van Rensselaer Potter usou o termo
bioética em 1970, publicando em 1971 Bioethics: a bridge to the
future. Posteriormente, André Hellegers utilizou o termo bioética
para nomear o Kennedy Institute(1)(2). Em 1974, o governo dos EUA
criou a Commission for the Protection of Human Subjects of
Biomedical and Behavioral Research, publicando em 1978 o
Relatório Belmont, que continha princípios básicos para pesquisas
com seres humanos: respeito às pessoas, beneficência e
justiça(3). Em 1979, Beauchamp e Childress lançaram Principles of
biomedical ethics, abordando questões da prática clínica e
assistencial. O Principialismo de B&C se apropriou dos três
princípios do Relatório Belmont ampliando-os para autonomia,
beneficência, não-maleficência e justiça(4). Em 1998, foi
realizado o IV Congresso Mundial de Bioética, pelo IAB resgatando
as ideias pioneiras de uma bioética global proposta por
Potter(5). Paralelamente, as bioéticas brasileiras surgidas na
década de 90 convergiam nas questões de pluralismo moral e defesa
dos vulneráveis(6)(7). A Bioética brasileira ganhou propulsão a
partir do VI Congresso Internacional de Bioética da IAB cujo tema
foi Bioética: poder e injustiça, realizado em Brasília (2002) e
organizado pela Sociedade Brasileira de Bioética(8). Em 2005, foi
homologada a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos
Humanos (UNESCO), e a América Latina teve um papel referencial na
ampliação e politização dos temas abordados na declaração. Na
DUBDH destacam-se conquistas de interesse dos países
marginalizados do sul.(5)
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Tema:

BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

A pessoa natural é indivíduo dotado de personalidade, sendo
que todas as pessoas, ao nascer, possuem o direito a ter um
nome civil, conforme está previsto pelo art. 16 do Código
Civil e art. 54 e seguintes da Lei de Registros Públicos (Lei
nº. 6.015/1973). O nome civil é um componente diferenciador e
identificador, pois se trata de um dos principais componentes
da personalidade do ser humano, sendo que, por meio dele, a
pessoa passará a ser reconhecida pelo grupo familiar e pela
sociedade. Posto isso, tem-se que a certidão de nascimento
deverá ser composta pelo nome civil que foi concedido a pessoa
pelos genitores da mesma, o prenome, bem como o sexo do
registrando, dentre outras características. Porém, observa-se
a existência de pessoas transexuais, ou seja, pessoas que
transpõem à rigidez identitária inscrita pela cisnormatividade
e que não se identificam como pertencentes às categorias do
masculino e feminino inscritas pela genitália, sendo que,
nestes casos, o gênero e a identidade de gênero não
correspondem ao sexo biológico do sujeito. Posto isso, em
atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, mediante
demanda judicial de Retificação de Nome e Sexo, tem-se tornado
possível a realização da adequação do nome civil e do sexo
primário da pessoa transexual em sua certidão de nascimento e
demais documentos. Todavia, devido à inércia legislativa em
enfrentar questões polêmicas e em disciplinar uma lei de
identidade de gênero que preveja a possibilidade de alteração
registral para a adequação da realidade formal à realidade
fática, no intuito de promover a cidadania e estimular o
acesso à educação das pessoas transexuais, bem como diminuir a
evasão escolar por meio do reconhecimento das vivências trans,

a Resolução nº 12, de 16 de março de 2015 — D.O.U.,
possibilitou o uso do nome social nas instituições de ensino e
estabeleceu os parâmetros para a garantia das condições de
acesso e permanência de pessoas transexuais nos sistemas e
instituições de ensino. Observa-se, no entanto, que tal medida
não supre as demandas identitárias das pessoas transexuais.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

Introdução: o adoecer, o morrer e a morte são temas
constantemente presentes em nosso cotidiano. A vulnerabilidade
diante da vida costuma produzir sentimentos que dificultam seu
enfrentamento e os profissionais da saúde necessitam de uma
formação fundamentada no cuidado integral ao ser humano em
todas as fases da vida, inclusive no processo de morte1,2.
Objetivo: identificar quais as dificuldades no enfrentamento
do processo de morrer e morte encontrada pelos graduandos em
enfermagem durante a assistência neste processo à pacientes
hospitalizados e elencar os sentimentos envolvidos nessa
vivência. Método: revisão integrativa da literatura3,
utilizando-se as bases de dados LILACS, MEDLINE e BDENF. Do
total de 293 artigos encontrados consideraram-se, para
consolidação dos resultados da presente revisão integrativa,
10 artigos, pois atenderam aos critérios de inclusão
estabelecidos. Resultados e Discussões: As categorias
emergidas nos resultados foram: despreparo profissional ao
cuidar de pacientes terminais: reflexos da formação;
dificuldades em lidar com a finitude; Dificuldades nas
relações entre aluno e familiares; dificuldades nas relações e
vínculos estabelecidos entre aluno-paciente; sentimentos
vivenciados ao cuidar de pacientes terminais. As experiências

relatadas pelos discentes na vivência do processo de morrer e
morte com graduandos em Enfermagem demonstram-se como um
vivenciar permeado por dificuldades: limitações e despreparo
para trabalhar com o paciente em fase terminal4; dificuldades
em lidar com a condição de finitude5,6; dificuldades em
relacionar-se com os familiares de quem morreu5; dificuldades
na relação aluno-paciente devido ao envolvimento, dificultando
a aceitação da morte dos pacientes e a dificuldade da
incapacidade em lidar e expressar os próprios sentimentos
enfrentados pelos estudantes7. Considerações: A partir do
presente estudo, observa-se a necessidade de se trabalhar as
questões que permeiam a morte, nos currículos dos cursos de
graduação das áreas da saúde em geral, visando melhor preparo
destes profissionais. Acredita-se que abordar este assunto no
processo formativo, trará reflexos positivos para a construção
do “ser profissional”, comprometido com a assistência crítica,
reflexiva e humanística à pacientes em fase terminal e seus
familiares que vivenciam este processo em sua totalidade.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Introdução: A evolução da prática profissional do farmacêutico
é impulsionada por dois elementos principais: a necessidade
do farmacêutico se reinserir num mercado em evolução para o
cuidado dos indivíduos e a demanda de uma sociedade que deseja
ser atendida por um profissional qualificado no uso racional de
medicamentos1. Objetivo: Refletir sobre o papel social do farmacêutico
frente à evolução histórica de sua prática profissional. Método: A
pesquisa compreendeu uma revisão de literatura onde foram utilizados
artigos científicos selecionados nas bases de dados Scielo e Google
Acadêmico. Os descritores utilizados na busca de dados foram: “prática
farmacêutica”, “farmacêutico” e “papel social”, compreendendo
as publicações datadas de 2011 a 2015. Discussão: Observa-se a
modificação clara do foco de trabalho do farmacêutico ao longo
de sua história. Este foco, que no início, consistia exclusivamente na
elaboração/manipulação dos medicamentos, passou a ser, com a era
da industrialização, a distribuição dos medicamentos industrializados
e, por fim, com o reconhecimento da atual e real necessidade de
atuação junto ao usuário de medicamentos, a orientação ao paciente
sobre o uso correto da farmacoterapia e acompanhamento dos
resultados clínicos da mesma1. Medicamentos não são artigos de
compra que possam ser oferecidos como outros bens de consumo,
assim como a saúde não deve ser representada como mercadoria. Os
lucros obtidos através do ramo farmacêutico não devem ser fundados
em danos e sofrimento da população. A indústria farmacêutica tem um
papel importante nesse cenário. A publicidade intensa em cima dos
medicamentos incentiva o uso dos mesmos, gerando uma expectativa
de obter uma melhora exorbitante ou até mesmo utópica. No Brasil,
a automedicação intoxica três pessoas por hora. Entre 2008 e 2012,
foram registrados 138.376 intoxicações e 365 mortes causadas por

medicamentos2. Como resultado da evolução de sua profissão, o
farmacêutico, seja por reconhecimento da real necessidade social ou
da oportunidade de inserir-se num mercado ascendente, apresentase cada vez mais preocupado e capacitado no âmbito acadêmico
a ser um profissional de saúde, com fiel compromisso de serviço à
comunidade, estando à disposição e executando suas ações inerentes
a profissão. Conclusão: Por meio da atuação mais consistente do
farmacêutico junto aos usuários de medicamentos, espera-se que a
comunidade, reconheça que o mesmo é o profissional de saúde mais
qualificado para garantir os resultados esperados através do uso
racional de medicamentos, atuando principalmente como porta de
entrada do sistema de saúde.
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Resumo:

Introdução: O diagnóstico pré-implantacional é um exame de
alta tecnologia permitido pela Resolução 2013/2013 do Conselho
Federal de Medicina, desde que seja utilizado para avaliar os
embriões in vitro, detectando assim doenças congênitas e
impedindo que estas sejam transmitidas. Portanto, este
procedimento é eugênico, uma vez que permite também a escolha
de características da criança.
Objetivos: Analisar se realmente este exame é utilizado com a
finalidade prevista na Resolução. Abordar ainda se seria justo
e ético que as pessoas pudessem se utilizar deste para não
terem um filho com problemas, o que implica muitas vezes em
arcar com custos financeiros elevados, além do fator
emocional. Examinar ainda quais seriam as consequências caso
este exame seja utilizado para a prática de eugenia às avessas.
Metodologia: Será utilizado o método teórico que consiste na
consulta de obras, artigos e documentos eletrônicos que tratam do
tema.
Resultados: A Resolução do Conselho Federal Medicina reflete o
princípio da dignidade da pessoa humana, mas é inegável que o
exame poderá ser utilizado no futuro para selecionar
características dos seres humanos, eliminando assim pessoas
defeituosas. O Estado não faz qualquer limitação ou
fiscalização no emprego dessas técnicas, ficando a cargo da
ética dos profissionais envolvidos, o que pode ser perigoso
frente ao embrião. Portanto, só a ética é que fará com que o
profissional da área da saúde e os idealizadores do projeto
parental, não se utilizem deste exame para outros fins que não
o previsto naquela Resolução. Por fim, a educação tem um papel
preponderante, porque é somente por meio dela que as pessoas

terão acesso aos princípios éticos que devem nortear as relações
sociais e jurídicas.
Conclusão: Atualmente, a neoeugenia que está relacionada à
reprodução humana assistida e que não se confunde com aquela,
permite que o ser humano possa nascer saudável. É óbvio que o
fato de ser autorizada a seleção de embriões, ainda que haja
critérios pré-estabelecidos, possibilita a prática da eugenia.
Dessa forma, faz-se necessário conscientizar por meio da
educação não só os profissionais da área da saúde, mas a população
em geral.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

INTRODUÇÃO: Com os recentes avanços na área da Bioética, a
autonomia passou a ser um ponto crucial para os pacientes e
profissionais da área da saúde. Porém, quando o paciente
possui distúrbios psiquiátricos, podem surgir situações
conflituosas na sua assistência.
OBJETIVOS: Discutir a autonomia dos pacientes psiquiátricos
nas escolhas terapêuticas.
MÉTODO:Revisão bibliográfica em artigos científicos publicados
na Revista Bioethikos, Bioética e legislação pertinente.
RESULTADOS:Resultados. A incapacidade do paciente nem sempre
permite a obtenção de consentimento válido, podendo ser dado
por terceiros ou haver ação judicial1. Em caso de internação
involuntária o Ministério Público Estadual deve ser
comunicado2.Segundo Aristóteles e Santo Agostinho, a principal
distinção entre animais e humanos é o raciocínio lógico, assim
doentes mentais não possuiriam autonomia, mas à luz da
Bioética atual a autonomia moral não cessa por ser inerente à
espécie humana3.
O Indivíduo é soberano sobre si mesmo, seu corpo e sua mente4.
Na medicina hipocrática a beneficência e o paternalismo
justificavam o prejuízo da autonomia, mas atualmente não é
aceitável5. No século XVII a loucura passou a receber
interpretação científica e as preocupações com o bem estar e
os direitos do paciente vieram a tona6. Nem todos estão
conscientes dos direitos do paciente psiquiátrico7.
Recentemente a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos
Humanos8 buscou preservar a autonomia de todos os pacientes.
CONCLUSÕES: Há orientações éticas e legais para orientar os
profissionais de saúde no atendimento aos pacientes

Fontes: Não há.

psiquiátricos, mas nem todos contemplam seus direitos.Inferese que a divulgação das orientações éticas e legais aos estudantes e
profissionais de saúde contribuirá para a preservação da autonomia do
paciente psiquiátrico.Palavras chaves: Autonomia pessoal. Direitos do
paciente. Psiquiatria. Bioética.
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BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Introdução e objetivos: O desejo de escolher o sexo dos descendentes
sempre foi recorrente na história da humanidade. Todavia, essa
aspiração tornou-se mais tangível através do desenvolvimento das
técnicas de reprodução assistida, e principalmente, do
diagnóstico pré-implantacional. Uma das grandes apreensões da
sociedade contemporânea, relacionada à Bioética é a
regulamentação de normas que estipulem limites à manipulação
genética, e neste cenário, está incorporada a seleção de sexo.
Desta forma, pretende-se analisar o cenário normativo
brasileiro a respeito da seleção de sexo e observar quais
questões morais estão relacionadas a essa técnica.
Metodologia: Trata-se de estudo baseado em pesquisa bibliográfica,
análise da legislação brasileira, da Resolução nº 2.013/2.013, emitida
pelo Conselho Federal de Medicina, além da pesquisa de
projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional sobre o tema.
Discussão: A seleção de sexo nos procedimentos de reprodução
assistida pode ser considerada como qualquer técnica ou intervenção
que vise o aumento da probabilidade na concepção, gestação e
nascimento de um bebê de determinado sexo(1). Atualmente, o
ordenamento jurídico brasileiro não dispõe de nenhuma
legislação especifica que regulamente a reprodução assistida,
inclusive a seleção de sexo. Tão somente o Conselho Federal de
Medicina emitiu resoluções referentes à reprodução assistida,
estando em vigor a Resolução nº 2.013/2.013, que permite que
as técnicas de reprodução assistida não podem ser aplicadas
com a intenção de selecionar o sexo, exceto para evitar
doenças ligadas ao sexo do futuro filho(2). Destarte, foi
proposto o Projeto de Lei nº 115/2015 na Câmara dos Deputados,
cujo ultimo andamento é a aprovação pela Comissão de

Constituição e Justiça e de Cidadania, procurando sanar este
cenário de insegurança jurídica, prevendo pena de detenção de
dois a cinco anos e multa para quem criar embriões com
finalidade de escolha de sexo. Entretanto, considera lícita a
escolha de qualquer característica biológica do futuro filho
para evitar doenças ligadas ao sexo(3). Isto posto, nota-se
que a seleção de sexo terapêutica pode ser considerada como
uma eugenia negativa, e deste modo, ser justificável.
Conclusão: O ordenamento jurídico brasileiro deverá regulamentar os
temas relacionados à reprodução assistida, visto que a instabilidade
jurídica suscitada não pode perseverar, pois a seleção de sexo
não-terapêutica não predispõe de nenhuma vedação civil ou
penal, podendo abrir precedentes para a Eugenia Liberal.
Assim, práticas de eugenia não podem ser aceitas de modo
legítimo no âmbito de uma sociedade pluralista e democrática,
que concede a todo cidadão igual direito a uma vida autônoma(4).
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Resumo:

Este trabalho analisará as vertentes morais hoje adotadas no Brasil e
que norteiam o contrato entre o médico e paciente; também avaliará
como se apresenta tal relação em face da execução dos inúmeros
procedimentos realizados por este profissional, pertinentes à prática
médica. Mostrará que esta relação pode ser estabelecida a partir de
um prisma que se paute nos sentimentos e nas paixões humanas, de
forma que através destes sentimentos e paixões possa se transcender
de uma relação técnica e profissional para uma relação humanizada e
de respeito mútuo. Tornar-se-á patente, frente aos argumentos, que
o conhecido ‘termo de consentimento livre e esclarecido’, quando
usado em consultório, passa a ser uma ferramenta que apresenta seu
uso muito mais norteado por imposições deontológicas e legislativas
que verdadeiramente algo necessário. Esta avaliação far-se-á sobre
uma relação contratual ‘latina’, em que um acordo tácito seja pautado
na confiança entre as partes, muito mais do que num contrato
formalizado. Exultar-se-á esta característica cultural do ‘latino’, como
oriunda de uma ética das virtudes e das paixões, mais do que em
respeito ao aparato legislativo ou a um contrato deontológico com
peso coercitivo jurídico. Finalmente, se defenderá, baseado nos
argumentos elencados, que virtudes e paixões, além de naturais e
humanas, afastam o tom tecnicista e mecanicista desta relação, e que
antes de ser puramente técnica, subordinada a um contrato, ocorre
entre dois seres humanos com aspirações, medos e alegrias muito
similares (respeitadas as limitações e os costumes individuais).
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Resumo:

INTRODUÇÃO: Com o aumento da expectativa de vida, as discussões
acerca da possibilidade de intervir no ciclo de vida, acelerando
ou estendendo o momento da morte, foram revigoradas, sendo
talvez, uma das questões centrais da ética aplicada à saúde1.
Tradicionalmente há forte resistência dos profissionais de saúde a
interrupção da vida, sob a alegação de que a função da medicina
é a de salvar vidas. Todavia, há uma grande incongruência nessa
alegação, haja vista que o “desligamento dos aparelhos” para
que “a vida siga seu curso”, conhecido como eutanásia passiva, é
considerado procedimento corrente, sendo dessa forma, de extrema
importância uma boa compreensão teórica do tema1. OBJETIVOS:
Definir eutanásia, bem como ortotanásia, mistanásia e distanásia, para
a partir disso discorrer sobre as diferentes visões filosóficas, éticas e
jurídicas que cercam o tema. MÉTODO: Estudo qualitativo exploratório
que definiu a partir da literatura existente os conceitos pertinentes e
a partir deles trouxe discussões acerca da eutanásia. RESULTADOS:
A eutanásia (“Boa Morte”) e a distanásia são procedimentos médicos
que têm como preocupação a morte do ser humano e a maneira mais
adequada de lidar com isso. A eutanásia se preocupa prioritariamente
com a qualidade da vida humana na sua fase final, ao passo que a
distanásia busca o prolongamento da quantidade de vida humana,
combatendo a morte. A eutanásia se diferencia da eutanásia social,
ou mistanásia (morte miserável) por não ter nenhuma relação com
a busca de uma morte boa, suave e indolor. A ortotanásia (arte de
bem morrer) rejeita toda forma de mistanásia sem, no entanto, cair
nas ciladas da eutanásia nem da distanásia2. Há um vínculo entre a

desvalorização econômica dos seres humanos e a tendência cultural
que cada vez se acentua mais em recusar a vontade do direito de
viver àqueles que são demasiadamente fracos exigir esse direito3.
Além disso não pode ser encontrada sustentação à eutanásia na
jurisdição brasileira4,5. CONCLUSÂO: Foi percebida a dicotomia
entre as visões favoráveis e contrárias a eutanásia. Essa discussão é
cercada por valores morais, éticos, filosóficos e jurídicos modernos
que conflitam com o utilitarismo pós-moderno. A eutanásia dentro
de um conceito moderno não pode ser contemplada visto que os
valores dominantes da moral crista vigoram sendo incompatíveis
com tal pratica. Essa moral é absorvida atualmente pela legislação no
Brasil bem como pelas normas de condutas aceitas pela maioria dos
profissionais de saúde.
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Resumo:

Introdução: A meritocracia está no cerne das sociedades globalizadas.
Nestas, os indivíduos são qualificados em função duma ética fundada
no trabalho (vontade pessoal), onde cada um ocupa o lugar que
merece. Por conseguinte, os excluídos perdem o referencial de
pertença à sociedade onde vive, pois sem qualquer poder, já não está
nela, mas fora dela. Sem nada a oferecer, são tratados como resíduos,
“sobras”.
Objetivo: Demonstrar que a política de globalização, atualmente,
exclui e trata o indivíduo como algo “descartável”, apesar da legislação
protetiva existente.
Metodologia: Revisão da literatura nacional e internacional que norteia
a temática.
Resultados e Discussão: São incontestáveis os sucessos que
contribuem para o bem-estar das pessoas, obtidos a partir da
globalização (progresso científico e inovações tecnológicas).
Entretanto, é visível o número de pessoas que vivem diariamente em
condições precárias, com consequências funestas - doenças, fome,
escravidão, violência -, em face da deterioração das raízes culturais.
Mesmo em países ricos, a desigualdade social torna-se cada vez
mais patente. A velocidade do salto qualitativo e quantitativo da
nova era, obrigou a maioria a lutar cada vez mais para viver, e muitas
vezes, viver com pouca dignidade. Em consequência desta situação,
grandes massas da população veem-se excluídas e marginalizadas:
sem trabalho e sem perspectivas. Nessa condição (desqualificado e
sem mérito), o ser humano é considerado, em si mesmo, como um
bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora, “descartável”.
Os excluídos não são “explorados”, mas resíduos, “sobras”. Diante
dos fatos, não se pode mais afirmar que o crescimento econômico,
favorecido pelo livre mercado, consegue, por si mesmo, produzir
maior equidade e inclusão social no mundo. Nesse contexto, cabe aos
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Universidade Paranaense
juristas invocar a Constituição Federal, referencial legislativo de toda
nação democrática e politicamente organizada, para fazer valer os
direitos fundamentais da pessoa humana, ou seja, promover justiça.
Conclusão: Certamente os avanços tecnológicos e científicos não
podem parar, porém, é preciso diminuir a desigualdade social. Assim,
as salvaguardas constitucionais, notadamente as que protegem os
direitos fundamentais da pessoa humana, são indispensáveis para o
efetivo reconhecimento do indivíduo como centro de proteção do
estado e da sociedade.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Introdução: Entender a exclusão social como determinante de
adoecimento do indivíduo e da coletividade e refletir sobre um
ideal de sociedade em que este coletivo atua, permite a
estruturação de uma compreensão mais ampla do conceito de saúde
quando baseado na proposta em que não se deve conceituar a
saúde apenas como ausência de doença ou enfermidade1. Porém o
conceito de exclusão social provoca consensos, sem que saiba ao
certo o significado que está em jogo, tornando-se um conceito
“mala ou bonde”, como falam Morin e Castel2. Compreender os
agentes, os valores e os poderes inseridos neste social iniciase com a compreensão da rede que estes agentes atuam e como ela
funciona para o fortalecimento de espaços democráticos. O
diagrama de Paul Baran3 conceitua três tipos de estruturas
comunicacionais em rede: centralizada, descentralizada e
difusa. Conhecer e entender as vantagens e desvantagens de cada
estrutura permite a produção de argumentos para a construção de
um ideal social que guia ações políticas, econômicas e sociais,
afetando diretamente o campo da saúde e os seres humanos.
Partindo-se de um ideal de sociedade em que o “ser” está
inserido, pode-se repensar a forma como estes sujeitos
concretos são ou não inseridos dentro deste “ideal”. Objetivos:
analisar os conceitos e planos de ação atuais referentes à
exclusão social como determinante de adoecimento do indivíduo e
da coletividade, visualizar os potenciais tipos de poderes que
produzem a exclusão social e, a partir do processo
investigativo estruturado, refletir e propor, baseado no
diagrama de Paul Baran, um modelo de rede que venha a
fortalecer laços comunitários e empoderar o indivíduo.
Metodologia: revisão teórica e crítica de bibliografias que

trazem a exclusão social dentro do contexto dos determinantes
sociais da saúde, relacionar o tema com a produção científica
de Paul Baran referente às redes de comunicação e analisar a
sua adaptabilidade ao conceito de rede social e de
fortalecimento do protagonismo e da autonomia. Resultados:
demonstra que o papel das redes quando exercido de forma difusa
reduz as hierarquias, o poder de decisão passa a ser
distribuído, fortalecendo o protagonismo social e a
participação de todos os atores sociais na construção de uma
saúde coletiva eficiente. Considerações finais: compartilhar e
integrar conhecimentos produzidos de diversas áreas do saber
permite a reflexão sobre o viver do coletivo com protagonismo e
autonomia social que em rede difusa torna-se adaptável a
cenários críticos, fortalecendo tomadas de decisões que
minimizem a exclusão social e aprimore a saúde coletiva.
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Resumo:

Com o advento do capitalismo, a exploração dos recursos
naturais acentuou-se. A partir desse fato, começou a se
estabelecer a ideia de um homem não-natural, afastado da
concepção de ser pertinente à natureza e colocando-o como seu
detentor1, 2. Com o surgimento da Ecologia, o entendimento das
relações humanas como parte da natureza foi resgatado2
emergindo questões e preocupações ambientais, questionando o
modo como o ser humano se relaciona com a natureza3, surgindo
a necessidade de uma nova postura frente ao meio ambiente
mediadas pela Bioética e Teologia1, 3. Nesse sentido,
objetivou-se realizar revisão crítica sobre a problemática do
afastamento do ser humano da natureza, trazendo à luz da
discussão Bioética e Teológica. A metodologia utilizada foi
revisão de textos levantados no portal eletrônico Capes
periódicos, e através da sistematização da convergência dos
temas ser humano e natureza. As informações obtidas levaram à
discussão do mito da “natureza intocada”, onde um paraíso
natural exclui a presença humana, conceito que leva à
radicalismos como a exclusão de povos nativos como parte da
paisagem natural4. Historicamente, estes povos foram
segregados de seu ambiente natural em nome da preservação de
uma natureza selvagem em remanescentes florestais, que atendem
às necessidades recreativas, estéticas e religiosas de povos
urbanos, mas que negligencia os povos nativos e rurais, cuja
permanência em seus habitats também leva à conservação da
natureza e da biodiversidade pelo seu grande conhecimento
acerca da dinâmica natural4. Logo, conclui-se que a explosão
demográfica nos centros urbanos é um problema global que
aumenta a vulnerabilidade tanto de pessoas quanto da natureza

ao expô-las a diversos problemas ambientais, sociais, de saúde
física e mental5. O estresse vivenciado atualmente nos grandes
centros urbanos leva muitas pessoas a buscarem maior contato
com o seu eu primitivo, como a visitação de parques nas
cidades, refúgios selvagens ou até se mudando para áreas
rurais. Ao se desligar de sua natureza primitiva e assumir
postura de senhor dos elementos naturais, o ser humano perde
parte de sua identidade como espécie, gerando um vazio
existencial em seu cotidiano, fato defendido por Edward Wilson
na sua teoria da Biofilia, onde todo ser humano tem uma
necessidade biológica, determinada geneticamente de interagir
com outros seres vivos e se sentir inserido na natureza. Logo,
diante do conflito estabelecido entre afastamento da natureza
promovido pelas demandas das sociedades contemporâneas e a
satisfação das necessidades biopsicossociais da natureza
humana, urge mudanças morais e comportamentais mediadas pela
discussão teológica e bioética para alcançar soluções que
promovam sua reinserção como animal humano na natureza.
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Resumo:

Trata-se de estudo sobre o papel do laudo pericial
psiquiátrico junto a processo de interdição de pessoa
portadora de transtorno mental1 para reconhecimento de sua
incapacidade civil com base em uma visão bioética. Objetivase, portanto, explicar qual é o adequado modo de se fazer e se
interpretar o laudo pericial junto à ação de interdição, para
que ele alcance os princípios da beneficência, da autonomia2 e
da justiça3. Busca-se uma visão desestigmatizante e inclusiva
das questões atinentes à saúde mental. Trata-se de pesquisa
bibliográfica jurídico-dogmática. A discussão inicia-se com a
ideia de que a capacidade civil da pessoa é a regra e que sua
incapacidade deve ser provada, quando e na medida em que o
discernimento/competência4 para o exercício da autonomia seja
maculado. Nesse caso, em que pese a incapacidade ser um
conceito jurídico, não tem como o Direito aferir sua
existência. A contribuição do laudo pericial psiquiátrico tem
o condão de apresentar o diagnóstico da doença mental e,
também, a aferição de sua influência no discernimento da
pessoa. Logo, como se vê muitas vezes na prática, não é o
diagnóstico da doença que, por si só gera a incapacidade5. No
campo da interdição, as perícias de avaliação transversal,
verificando-se o que se passa no momento presente; e de
avaliação retrospectiva, onde se busca estabelecer, com a
precisão possível, a condição do avaliado em certo momento
passado; são as mais utilizadas6. Não obstante a competência
do profissional da saúde para a realização do laudo, o Estado
dá ao juiz de Direito a competência jurídica para a
determinação da incapacidade. Logo, a interdição de uma pessoa
demanda, como se propõe, a formação da convicção do juiz
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juntamente com a do profissional da saúde que realizada o ato,
em trabalho multidisciplinar, da mesma forma que é o
tratamento de saúde mental no Brasil. Assim, o laudo garante a
beneficência e sua interpretação jurídica concretiza o
exercício da autonomia da pessoa, alcançando-se a justiça e
afastando a desigualdade de direitos e garantias fundamentais.
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Resumo:

A temeridade da vida está alicerçada à temeridade da morte por
uma reação instintiva natural de defesa e preservação que
afasta o ser humano de situações de perigo, dor e sofrimento.
Porém, comportamentos suicidas associados a transtornos
mentais vêm ganhando impulso em seus desfechos e mortalidades
por suicídio1 tornaram-se um dos maiores desafios globais de
saúde pública2. No Brasil, políticas públicas em saúde mental
estão inseridas num contexto de desigualdades sociais e o
fenômeno do suicídio urge à prevenção, devendo associá-lo a
uma compreensão ética da vida e concepção da pessoa humana em
seu signo ontológico de corporeidade e unitotalidade. E a
prática humanizada de assistência à saúde mental abarca a
integridade do ser humano, dotado de dignidade e valor
intrínseco em suas múltiplas dimensões. Objetivo: Diante dos
fatores de risco suicida e formas de autodestruição objetivase discernir barreiras que impedem sua prevenção. Diante de
mecanismos de detecção e preservação da pessoa em risco
suicida, refletir sobre os princípios da bioética personalista
no processo de atenção em saúde mental. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica e revisão textual utilizando método analíticodedutivo. Discussão: Após a desinstitucionalização manicomial,
o modelo de matriciamento nas intervenções das equipes de
atenção primária foi adotado e verificam-se adversidades na
integração com a equipe de apoio matricial. Revela um precário
diagnóstico inicial e carências de capacitação contínua dos
profissionais sobre transtornos mentais3. Observam-se doenças
em saúde mental negligenciada em jovens, idosos, moradores de
rua e minorias étnicas (indígenas), resultados em atos
suicidas. Outro fator é o estigma social que implica na

dificuldade do paciente em aceitar atendimento terapêutico e
medicamentos. A abordagem bioética personalista4 esteia a
concepção do valor da vida humana em unitotalidade, e implica
na promoção, qualidade de vida e equidade em saúde por meio
dos princípios do bem-comum, da subsidiariedade e da
solidariedade. Conclusão: Tornam-se imperativas as ações de
disseminação de informações sobre o suicídio, ponderações
sobre doenças mentais negligenciadas em determinados grupos ou
pessoas, bem como sobre o difícil acesso à saúde mental e a
medicamentos, ora tratadas como provocações ignoradas na
realidade das desigualdades sociais. Pressupõem demandas de um
agir ético que suscita responsabilidade coletiva e subsidiária
sobre o cuidado e defesa da vida humana5 de forma equitativa,
justa e humanizada em enfrentamento às questões sociais de saúde
pública.
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Introdução: Grandes são os avanços quanto ao modo de
tratamento social que vem se denotando aos travestis e
transexuais nos últimos anos. Mostra disso emanou da
Secretaria de Saúde do Paraná no início de 2015, através da
resolução que possibilita o tratamento pelo nome social,
garantindo a observância de importantes princípios
constitucionais e alavancando a bioética no cotidiano.
Objetivos: Dissertar sobre a importância dispensada ao
tratamento humanizado aos travestis e transexuais, através da
adoção do nome social para seu tratamento e acompanhamento
médico.
Metodologia: Revisão crítica literária através de fontes
doutrinárias, éticas e legislativas.
Discussão: É garantido ao cidadão brasileiro o direito à vida,
portanto, deve o Estado viabilizar o atendimento médico para a
garantia de que esta seja gozada com dignidade, quanto a
subsistência1. Apregoa-se também a proteção ao direito à
intimidade, direito da personalidade, para manter o mínimo de
convívio digno ao transexual e ao travesti, amenizando o
grande conflito interior, ante o sexo anatômico e o gênero da
pessoa2. Ressalte-se que a jurisprudência tem se rendido ao
reconhecimento da adequação do nome e do sexo quando o
indivíduo já realizou as cirurgias necessárias. Igualmente,
tem-se autorizado a mudança de prenome, judicialmente, quando
comprovada a transexualidade3. Contudo, o problema do uso do
nome social, sem autorização judicial, ainda persiste diante
da ausência de lei específica. Destarte, objetivando amenizar
as situações vexatórias e prover um mínimo de respeito aos
cidadãos transexuais e travestis, a Resolução SESA 080/20154,

autoriza o uso do nome social nas unidades da Secretaria
Estadual de Saúde do Estado do Paraná com respeito ao
princípio da dignidade da pessoa humana, prevendo um
tratamento digno e adequado, tratando os travestis e
transexuais pelo nome social escolhido, amenizando o
sofrimento e reconhecendo tratamento médico humanizado,
contribuindo fortemente para a sua recuperação e inclusão.
Conclusão: A Resolução SESA 080/2014, surgiu em consonância
com princípios constitucionais básicos visando garantir um
acompanhamento digno e mais humanizado aos travestis e
transexuais, através do chamamento pelo nome social,
independente de autorização judicial, o que torna menos penoso
o período em que o indivíduo permanece em acompanhamento
médico.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA DA BIOÉTICA

Resumo:

Apresentação/Introdução: A autonomia é facilmente reconhecida
como algo profundamente enraizado na moralidade comum e na
bioética, embora haja significativas divergências a respeito do seu
significado e de quais são os direitos específicos ligados à autonomia
do indivíduo. A noção de vulnerabilidade, presença incontornável
na análise da bioética clínica, estende-se igualmente ao debate
moral e político contemporâneo, presença que se explica pelo
questionamento que se acentua progressivamente contra a vertente
liberal, a qual tem a autonomia como noção central. Orientar
a reflexão pela noção da vulnerabilidade nos permite indagar
sobre o valor do homem, quais seriam os atributos que o tornam
merecedor de respeito e que não se reduz à consagrada noção de
autonomia. Com efeito, a emergência desta nova categoria moral
acarreta inevitavelmente um impacto crítico nas diversas teorias
éticas contemporâneas, sobretudo no que diz respeito ao tema da
desigualdade. Com efeito, o debate bioético contemporâneo oscila,
grosso modo, entre a adoção de uma ética liberal centrada no
conceito de autonomia do sujeito e a defesa de uma ética do cuidado
que privilegia o conceito de vulnerabilidade. Em contraste com tais
abordagens, Paul Ricoeur ─ filósofo representante da hermenêutica
francesa ─ propõe que os conceitos de vulnerabilidade e autonomia
não se excluem mutuamente; em vez disso, eles constituem o
paradoxo da condição humana. Objetivos: Nosso intuito consiste em
examinar os fundamentos antropológicos da bioética na filosofia de
Paul Ricoeur e avaliar qual é a sua contribuição ao debate bioético
contemporâneo que, em geral, oscila entre a autonomia do sujeito e
a vulnerabilidade, entre uma abordam liberal e do cuidado, elucidado
as tarefas éticas e políticas perante a desigualdade que aí se instala.
Resultados/discussão: A autonomia é o fundamento de todo sujeito
de direito, mas é a vulnerabilidade que faz com que a autonomia
permaneça uma condição e possibilidade que a prática ética, jurídica

e política transforma em tarefa. Enfim, a autonomia é fundamento
e tarefa concomitantemente: eis o paradoxo moral encravado na
condição humana. O mesmo homem é autônomo evulnerável de
pontos de vista diferentes. Aliás, os dois termos não são apenas
opostos, mas se compõem entre si: a autonomia é a autonomia de
um ser vulnerável. E a vulnerabilidade seria apenas patologia, se não
fosse a condição um ser chamado a tornar-se autônomo. Conclusões/
considerações:Tal problemática sinaliza para a condição desigual entre
os homens: Eis a dificuldade que precisamos enfrentar. Tal paradoxo
não admite uma solução especulativa, mas uma solução prática,
que consiste na redução da desigualdade no que tange às suas
vulnerabilidades.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Introdução. Os pacientes portadores de HIV podem estar
sofrendo discriminação, sobretudo no Sistema Público de Saúde,
justificando que seus direitos sejam debatidos à luz dos princípios
éticos.
Objetivos. Discutir o atendimento do profissional de saúde
diante de um paciente portador de HIV.
Método. Revisão bibliográfica em artigos científicos
pesquisados na base de dados Scielo, nas Revistas Bioética e
Bioethikos, bem como de legislação vigente.
Resultados. A discriminação por profissionais de saúde das
pessoas que vivem com HIV/AIDS tem sido observada em vários
estudos e isso acontece por alguns motivos: pela recusa de
atendimento ou pelo tratamento diferencial a esses pacientes;
por meio da revelação de sua condição sorológica; pelo
isolamento físico não justificado e; pelo aconselhamento de
intervenções não usualmente indicadas a outros pacientes, como
o aborto1,2. Segundo o artigo 23 do Código de Ética Médica, é
vedado ao médico tratar o ser humano sem civilidade ou
discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto³. O
modo como um sistema de atendimento em saúde é estruturado
influencia a possibilidade de médicos e pacientes colaborarem
e melhorarem a adesão4. Porém, profissionais criam obstáculos
ao início ou à continuidade do tratamento ou encaminham o
paciente para algum colega sem motivo justificável,
caracterizando discriminação2. Ao cuidar de um paciente, é
preciso que o profissional o veja como um ser humano, com suas
necessidades básicas afetadas, encontrando-se fragilizado,

portanto, merecendo mais respeito e atenção5. Neste sentido,
no Brasil foi aprovada recentemente a lei nº 12.984, de 2 de
junho de 2014, que “Define o crime de discriminação dos
portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doentes de
aids”6..
Conclusões. Conclui-se que, apesar da existência do Código de
Ética Médica e das previsões legais, ainda ocorre
discriminação de pacientes portadores de HIV por profissionais
de saúde, dificultando tanto a relação médico-paciente, quanto
a adesão dos mesmos perante a um tratamento. Infere-se a
necessidade de aprimoramento da formação dos profissionais de
saúde, pois como existem normas de biossegurança e medidas de
precaução para a prevenção da contaminação, este fator poderá
contribuir para a diminuição da discriminação por temor de
contágio e, dessa maneira, afastar para bem longe o
preconceito contra pacientes soropositivos.
Palavras chaves: Discriminação. HIV/AIDS. Bioética.
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BIOÉTICA E BIOTECNOLOGIAS

Resumo:

Introdução: O presente projeto aborda questões referentes à
garantia da autenticidade humana no pensamento de Hans Jonas
(1903-1993), um dos principais filósofos do século XX e
representante da bioética. Objetivos: Analisar a liberdade e a
finitude humana como marcas do que constitui uma vida humana
autêntica segundo Hans Jonas. Metodologia: Leitura das obras
Técnica, Medicina e Ética (1985) e O Princípio
Responsabilidade (1979), além de outros textos do autor e de
comentadores; discussão dos principais temas de pesquisa em
grupo de estudos sob a supervisão do professor orientador.
Discussão: Com o processo evolutivo da modernidade, a tese de
que a essência humana, fixada desde sempre, seria imodificável
pelo agir do homem não conseguiu resistir ao novo poder da
técnica. É para esse contexto de possibilidades de intervenção
da vida humana, por meio da técnica, da medicina, da
engenharia genérica e de suas biotecnologias, que Hans Jonas
propõe um novo imperativo ético nos seguintes termos: “aja de
modo que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a
permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra”1.
Assumimos a posição de que duas seriam as grandes marcas dessa
vida autêntica: o direito à liberdade de escolha e à finitude
humana. No entanto, sua continuidade no presente encontra-se
ameaçada pelos ideais utópicos da civilização tecnológica, o
que passou a exigir novos princípios éticos para garantir tais
direitos aos homens no futuro. Conclusões: Jonas propõe um
redirecionamento ético das ações humanas no presente em vista
das garantias de vida autêntica no futuro, por compreender que
a técnica foi longe demais no que tange as ameaças à
inviolabilidade da imagem do homem2. Faz-se necessário pensar

um “poder sobre o poder”3, capaz de humanizar a técnica e que
assegure ao homem do futuro a liberdade de fazer suas próprias
escolhas e de se reconhecer em sua finitude, evitando que a
técnica se torne um poder criador, neutro e autônomo que
altera e interfere nos fundamentos de uma vida humana autêntica.
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ÉTICA EM PESQUISA, ASPECTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM BIOÉTICA

Resumo:

Introdução: A normatização para pesquisas com seres humanos no
Brasil obteve sua última atualização em 2012 com a publicação
da Resolução No 466¹, que revogou a Resolução No 196/96². A
resolução possui como característica o reforço aos pilares do
respeito à dignidade, liberdade e autonomia humana,
incorporando termos e definições ao processo de pesquisa com
atualizações referentes ao reconhecimento da vulnerabilidade
do participante e a preservação de sua autonomia. Assim, o
consentimento livre e esclarecido passa a ser entendido como
um “processo”, que culmina com a assinatura de termos específicos.
Objetivos: Analisar as atualizações da Resolução MS/CNS No
466/12 relativas ao Processo de Consentimento Livre e
Esclarecido nas pesquisas com seres humanos.
Metodologia: Este estudo foi realizado através da análise da
Resolução No 466/12 para pesquisas com seres humanos no Brasil
e revisão crítica de literatura sobre ética em pesquisa.
Resultados: A condução de pesquisas com seres humanos
deve se dar no cumprimento de etapas desde o convite à
participação do estudo, de maneira livre de vícios,
dependência, subordinação ou intimidação, com o pleno
esclarecimento do participante sobre os objetivos, métodos,
benefícios, riscos em questão. Os termos de permissão podem
ser do tipo: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
e Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE).
Considerações finais: O TALE não isenta a necessidade
do pesquisador em obter também o TCLE dos representantes
legais dos participantes do estudo, se apresentando como uma
pactuação de respeito à dignidade e autonomia do indivíduo em
consideração também as vulnerabilidades frente às
incapacidades e limitações humanas apresentadas.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

A relação entre nível social e saúde é conhecida e comumente
debatida a partir da perspectiva positivista, pelo enfoque da
construção de indicadores ou pelo prisma geográfico-ecológico.
A partir desses métodos considera-se que o nível social e saúde
coadunam-se à organização da produção social e à incorporação do
indivíduo ao sistema produtivo vigente1. Nesse cenário, a percepção
sobre o sistema de cuidados imersa na lógica capitalista do lucro
infere diretamente sobre as instituições de saúde2. A esse arquétipo
é acrescida à vulnerabilidade física também a vulnerabilidade moral
e social, pois o paciente, ao distar-se do centro das atenções, é
convertido em mero “instrumento” de análise pesquisadores e
profissionais da saúde em geral3. A mencionada situação é agudizada
em países como o Brasil, considerando a desigualdade social que dele
eclode. Nessa circunstância a vulnerabilidade social assume primazia
de acordo com o contexto e categorias supracitadas. Objetivo:
Cientes que a humanização das instituições de saúde concatena-se à
humanização da própria sociedade, objetiva-se refletir sobre o papel
dos cuidados paliativos e da humanização dos cuidados na moderação
da vulnerabilidade social. Metodologia: Análise crítica e qualitativa
bibliográfica acerca da vulnerabilidade e humanização dos cuidados.
Discussão: Somos todos mortais, portanto vulneráveis, pois sujeitos
de alguma maneira ao sofrimento em suas várias dimensões. Porém,
a vulnerabilidade física, comum a todos, pode ser agravada pela
vulnerabilidade social que atinge os sujeitos que compõe as classes
menos favorecidas economicamente. Portanto, no enfrentamento
dos desafios comuns à terminalidade da vida3 faz-se necessário o
uso “assertivo” da alta tecnologia biomédica aliada a uma prática
multidisciplinar pautada no intervencionismo e moderada pelo
compromisso humanitário4. Nessa ótica o cuidado da vida humana

em seu término torna-se uma questão de primeira grandeza, pois
através dos cuidados paliativos a medicina é orientada a amenizar o
sofrimento do paciente de qualquer classe social, também por estar
mais “preocupada com a pessoa doente do que com a doença da
pessoa3”. No transcurso desse agir, o componente ético assume a
mesma relevância que o componente técnico, influindo, assim, sobre
a desigualdade social no cuidado. Conclusão: No desdobrar desse
processo de humanização do cuidado se compreenderá que a técnica
(com sua ciência) deve ser posta a serviço da pessoa humana e não
o contrário, demonstrando o valor e não o custo da doente crônico
em fase terminal de doença. De acordo com o agir ético proposto,
o cuidado paliativo converte-se em elemento de superação da
vulnerabilidade social que permeia as instituições de saúde no Brasil.
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BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Resumo:

O momento vivido é preocupante, os seres humanos vivem numa
constante mecanização, conduzidos a apenas executar coisas,
tornando-se prisioneiros deste automatismo. A falta de reflexão tem
tornado os seres humanos em predadores sociais, tomando atitudes
que nem de longe podemos caracterizar como humanas. Podemos
vincular este comportamento ao fato de que valores morais da nossa
sociedade estar cada vez mais inconsistentes, e como consequência
disto, o respeito pelo valor sagrado da vida sucumbiu-se, em meio
aos valores descartáveis que a nossa sociedade líquida cultiva.
Nesse mesmo cenário a educação também é vitimada pela violência
e criminalidade. Fome, miséria, desigualdade social tem como
companheira, a violência. Diante disto, questionamos: A desigualdade
social pode estar atrelada ao número crescente da violência na
nossa sociedade? De que forma a educação que é de direito de
todos poderia ajudar na redução da violência? Como o ensino da
bioética e o processo da arte podem se unir em prol da diminuição
da violência e da criminalidade? Este estudo teve como método
revisão de literatura e objetiva-se através dele, buscar vivências onde
o educando possa se reconhecer e se relacionar consigo mesmo e
com os outros. Levar o educando a construir iniciativas preventivas
de combate à violência. Através da construção de padrões cognitivos
e formativos o educando tem maiores possibilidades de participar e
colaborar na transformação e no destino da sociedade e por que não
aproveitar este processo artístico para oportunizar que o educando
promova a consciência de si, do outro e sua relação com o mundo? A
construção artística permite um vislumbre do seu próprio “eu” e um
movimento ético em relação ao outro. Diante deste mandamento de
responsabilidade para com o outro entendemos que não devemos
ter atitudes que violem a dignidade do outro. Nessa perspectiva

Pestalozzi afirma que o amor deve iluminar a meta da educação e tem
como base o desenvolvimento integral: “O homem torna-se moral
quando descobre dentro de si o impulso de fazer-se a si mesmo, que
é idêntico ao impulso de amar ao próximo, passando pela entrega de
si mesmo à humanidade”. A Bioética, como um campo interdisciplinar,
tem compromisso com a promoção humana, esta deve estar inserida
nas atividades curriculares dos educandos, pois, o objetivo final da
educação ultrapassa o aperfeiçoamento das noções escolares, pois a
educação nos prepara para um agir autônomo, digno, consciente e
responsável diante do outro e diante da vida.
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Resumo:
Nos últimos anos o aumento na demanda de publicações está
atrelado à cobrança de produtividade, tornando o pesquisador
vulnerável à pressão acadêmica aliada a meritocracia vinculada
à publicação de qualidade em periódicos de alto impacto. Para
tal foi necessário estreitar a relação entre ética e
integridade na pesquisa. Logo, objetivou-se avaliar a
referência a integridade em pesquisa nas instruções aos
autores em revistas científicas ressaltando as condutas
direcionadas ao uso de animais em pesquisa. Foram analisadas
as instruções aos autores de 15 revistas científicas de
distribuição nacional e 15 internacional classificadas nos
qualis A, B e C recuperadas através do Portal da Capes. O
conteúdo foi categorizado e analisado conforme as variáveis:
a) Animais: aprovação de comitê ética; conformidade com
documentos oficiais, menção às condutas de bem-estar-animal e
aplicação princípio dos 3R’s. b) Humanos: TCLE, conformidade
com a Declaração de Helsinque e Resolução CNS 466/12; c)
Integridade: plágio, falsificação e fabricação de dados; d)
Declaração do autor: conflito de interesses e Outros
documentos: consentimento para fotos, registro ensaio clínico,
permissão para reprodução de ilustrações e tabelas. Quanto aos
animais a maioria das revistas nacionais (86,7%) solicita
aceite da CEUA, porém não se refere (53,3%) a conformidade com
documentos específicos, nem tampouco mencionam preocupação
direta ao Bem Estar Animal ou Dor e desconforto (80%). Para
Humanos, 60% das revistas internacionais e 13% das nacionais
solicitam aceite de ambos CEP e TCLE, contudo 60% não se
referem à Declaração de Helsinque. A maioria das revistas
internacionais (66,7%) se refere a alguma indicação que remeta
à integridade da pesquisa, ao contrário das nacionais (26,6 %

). A declaração de direitos autorais e/ou conflito de
interesses é solicitada por 86,7% das internacionais e 66,7%
das nacionais, ao contrário da solicitação de outros
documentos, tais como consentimento para fotos e tabelas, a
maioria não solicita (83,3%). Por fim, a maioria das revistas
(Internacional: 73,3%, Nacional: 80%) não menciona uma atuação
da revista em recusar o artigo caso não haja atendimento a os
padrões éticos ou ao BEA. Cabe ressaltar que nenhuma das
revistas pesquisadas solicitou ou incentivou a publicação de
perdas e vieses, demonstrando que não há uma incorporação nos
procedimentos técnicos, éticos e legais da publicação de
falhas metodológicas e de resultados negativos, fato que
atrasa o desenvolvimento tecnocientífico, uma vez que permite
que haja repetição de estudos estéreis. Para melhorar a
qualidade das publicações é imprescindível uma padronização
nas instruções aos autores.
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BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE

Resumo: O número de estradas e rodovias tem crescido de forma
exponencial graças ao aumento da população e sua necessidade
de locomoção e transporte de cargas1. Apesar dos benefícios
sociais e econômicos gerados, os impactos sobre o meio
ambiente são alarmantes, ocasionando perda de biodiversidade e
extinção de espécies. Estes impactos tornam vulneráveis não só
as espécies silvestres, mas também a população humana de
entorno e os motoristas, os quais ficam sujeitos à poluição
sonora, do ar e a acidentes2. Por representar um problema
ético polêmico, complexo e de interesse global, demonstra-se
necessário entender o panorama geral da pesquisa sobre o tema
de modo a propor uma discussão sobre os impactos e possíveis
lacunas do conhecimento. Sendo assim, este estudo analisou o
enfoque dado às pesquisas relacionadas à ecologia de estradas
entre os anos de 1990 a 2014 por meio de revisão bibliográfica
na base de dados da Capes e Google Acadêmico, utilizando o
termo “Road Ecology” para a busca. Foram encontrados 65
trabalhos (N=35 internacionais e N=30 nacionais). A maior
parte das publicações se concentrou nos dois últimos anos
(2013: 35,4%; 2014: 30,8%), sendo 36,7% brasileiros. O estado
de Minas Gerais apresentou maior número de publicações (30%),
seguido do Rio Grande do Sul (26,6%). Dos 65 trabalhos
analisados, 35 tratavam sobre rodovias próximas a Unidades de
Conservação ou Parques ecológicos, com a maior porção voltada
para mamíferos (N=11) e aves (N=10). Além disso, a maioria dos
trabalhos se mostrou não seletiva quanto à coleta,
contabilizando tanto animais mortos e feridos, quanto aqueles
visualizados no entorno ou cruzando as rodovias; sendo 26,15%
estudos específicos para atropelamento. Grande parte dos

trabalhos identificou como principal problema ético, a
fragmentação de habitats e a perda de biodiversidade, sendo a
responsabilidade atribuída à construção sem um devido estudo
da região e das dinâmicas populacionais das espécies
presentes. Como medidas mitigadoras, sugeriram passagens de
fauna superiores e inferiores, redutores de velocidade e
sinalização luminosa de indicação de passagem de animais
silvestres. Além disso, houve a proposição de um relatório de
custos às Concessionárias, Estado e motoristas, considerando a
questão econômica como possível medida de sensibilização para
a aceitação/criação de medidas eficazes de redução dos
impactos sobre os ecossistemas. Conclui-se, portanto, que se
faz necessário um maior esforço de pesquisas sobre a ecologia
das espécies pertencentes às áreas próximas de rodovias e a
promoção de Comissões de Bioética dentro das Concessionárias
visando a interação dos diferentes agentes morais envolvidos
na questão através de discussões mediadas pelos princípios
fundamentais da Bioética para geração medidas mitigatórias
adequadas à cada região, além de medidas de sensibilização da
população sobre a importância da conservação do meio ambiente.
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Resumo:

Introdução - A Mutilação Genital Feminina – MGF, trata-se de uma
prática cultural muito presente ao longo do continente africano,
mais especificamente na África Sub-Saariana(1), também ocorrendo
em alguns países do Oriente Médio, bem como em países “latinoamericanos, asiáticos, europeus, Canadá e EUA” que venham a receber
imigrantes praticantes(2). O procedimento em debate consiste na
extração total ou parcial dos órgãos genitais externos da mulher,
sendo praticado com o auxílio de uma lâmina de barbear, sem
anestesia ou condições mínimas de salubridade.
Objetivo - Considerando o viés da MGF enquanto instrumento de
perpetuação da violência de gênero, tem-se sua classificação como
Situação Persistente da Bioética enquanto Ciência(3). Desta feita,
torna-se patente o estudo do tema no campo bioético, sendo este o
objetivo do presente trabalho.
Metodologia - Foi utilizada a metodologia de revisão bibliográfica
tanto de autores da Bioética como do Direito, além da análise de
documentos normativos.
Discussão - Por ser um costume fundamentado em razões culturais,
é possível encontrar diversos motivos que buscam a justificação da
ocorrência da MGF até os dias atuais: desde questões religiosas
(variáveis entre as comunidades praticantes), como principalmente o
fato de que, ao ser privada de prazer sexual, a partir da MGF, passa-se
a acreditar na fidelidade dessa mulher(2), sendo este um argumento
que encontra maior consenso entre os praticantes. Tal justificativa
apoia-se na lógica de que “a mulher ‘costurada’ só é ‘aberta’ pelo
marido”(2). Ao analisar o tema sob a perspectiva dos Direitos
Humanos, tem-se que estes são naturais ao homem, independente de
positivação ou mesmo que estejam previstos nas constituições dos
estados. Ou seja, por mais que haja positivação interna que contemple
os Direitos Humanos, ou por mais violador que um Estado possa ser,
tanto um fato como outro são irrelevantes, uma vez que esses direitos

são intrínsecos e inseparáveis da figura do ser humano(4). Logo,
indaga-se acerca da legitimidade da MGF: se por um lado o referido
procedimento é motivado, pela cultura dos povos praticantes, por
outro deve ser considerado a que custo tal costume é mantido, sendo
que as consequências, tanto físicas como psicológicas são suportadas
apenas pelas vítimas. Utilizando-se da ‘lei das colisões’(5), o respeito
à Culturalidade é colocado em face à Dignidade Humana, sendo que
o segundo instituto é justamente a partícula universal de que tratam
os Direitos Humanos. Ora, resta claro que no conflito em questão
não se trata de uma situação em que a Dignidade da Pessoa Humana
poderia ser afastada.
Considerações - Identifica-se a necessidade da ponderação entre os
dois institutos ora trabalhados: o respeito à Culturalidade intrínseca
à prática da MGF, e a Dignidade Humana inerente aos indivíduos. No
debate que se busca, a Bioética emerge como possível instrumento
conciliador fundamental, tendo em vista seu caráter transversal.

5 ALEXY, R. Teoria dos
Direitos Fundamentais.
Shurkamp Verlag, 1986.
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Resumo:

A presente investigação constitui-se na retomada de alguns dos
principais temas da Bioética referente o viver na sociedade liquidomoderna, ou seja, numa sociedade em que os valores são voláteis e se
exaurem num piscar de olhos, no pensamento de Zygmunt Bauman.
Por isso, objetivou - se pensar em diretos humanos, justiça social,
conduta individual em detrimento do bem - coletivo que tornamse reflexões atuais. Trata-se de um estudo de caráter bibliográfico,
com o objetivo de constituir uma reflexão bioética no pensamento
de Bauman. Deste modo, abre-se para a discussão os olhares atentos
do sociólogo, quando nos apresenta as estatísticas de Ontário de
fevereiro de 1998 a 2002, de que 35 mil trabalhadores simplesmente
perderam seus empregos, por tornarem-se supérfluos e descartáveis
aos avanços tecnológicos. Cabe então, a seguinte pergunta: quanto
vale o ser humano nesse sistema capitalista? Por outro lado, segue
na discussão, ao pensar que uma pequena elite global demostra seu
conceito de felicidade, convidando seus amigos a jantares pomposos
e servem garrafas de conhaque no valor de 30 mil libras (BAUMAN,
2009b, p. 34). Seguindo essa lógica capitalista do conviver humano,
também nos deparamos com a informação de que 22 países são
beneficiados com mais da metade dos investimentos globais e, eles
representam apenas 14% da população mundial. Enquanto outros 49
países, os mais pobres, são habitados por 11% da população mundial
e recebem apenas 0,5% da renda do produto global é impactante,
mas a renda deles quase se equivale a dos 3 seres humanos mais
ricos do planeta. Portanto, como pensar o viver (bioético) num
sistema capitalista? Ante o exposto, conclui-se que existe urgência no
repensar o conceito de mixofobia, ou seja, o medo de se envolver com
o OUTRO – com o diferente e a premente necessidade de cultivar a
mixofilia que surge no reconhecimento do OUTRO em uma sociedade

que nasce na compaixão e com cuidado do outro, qualidades apenas
humanas.
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Introdução. Recentemente o aborto realizado de forma não segura
tornou-se mundialmente reconhecido como problema de saúde
pública devido às complicações, às sequelas e à morte de gestantes¹.
No Brasil, devido à maioria dos abortos ocorrer clandestinamente
e em locais insalubres, tornou-se a quarta causa de mortalidade
materna² Objetivo. Relacionar a mortalidade materna com a prática
de aborto ilegal e inseguro à luz do princípio do mal menor.
Metodologia. Foi realizada uma pesquisa exploratória descritiva por
meio de revisão bibliográfica de artigos da plataforma Scielo, Revista
Bioética e legislação pertinente. Resultados/Discussão. Devido à
ilegalidade e imoralidade as taxas referentes ao aborto não podem
ser consideradas como fidedignas¹ mas, essa prática que faz parte da
realidade brasileira deve ser abordada em saúde pública³. Ressaltase que nem todo aborto clandestino é inseguro4, já que a mulher
com maior poder aquisitivo paga pelo procedimento em clínicas de
bom padrão, enquanto a que possui menos recursos submete-se a
procedimentos inseguros e contaminados5. Ademais, o aborto tem
relação direta com a gravidez indesejável e, neste grupo, enquadramse as mulheres de menor classe social, com menor acesso à saúde e
maior vulnerabilidade¹. Pelo princípio da autonomia, garantido pela
Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos6, o indivíduo
tem o direito de decidir sobre si. No entanto, o atual Código Penal
brasileiro7, contemplando o princípio moral de não matar, criminaliza
a mãe e quem pratica o aborto. Conclusão. Conclui-se pela existência
de um conflito entre valores morais na questão do aborto que
envolve: autonomia individual, legislação em vigor, princípio da
não maleficência e princípio moral de não matar. Neste contexto,
considerando que o aborto é um problema de saúde pública pelas
inúmeras mortes evitáveis de gestantes, é relevante que se busque

relacionar com mais precisão, à luz do princípio do mal menor, a
dimensão da maleficência causada pela observância dos valores
éticos e morais de não praticar o aborto (tentativa de não matar o
feto) com a maleficência decorrente da morte de muitas gestantes
que se submetem ao aborto na clandestinidade (morte ou sequela
da mãe). Palavras chaves: Aborto. Mortalidade Materna. Autonomia.
Criminalização.
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Resumo:

Afirma-se que transexualidade se traduz em uma manifestação da
diversidade de gênero em que a genitália da pessoa, ou seu
sexo biológico, não corresponde à sua identidade de gênero. A
pessoa transexual se identifica como uma pessoa do gênero
oposto àquele inscrito pelo sexo de sua genitália. Destaca-se,
ainda, que em exclusiva atenção à genitália desta pessoa, ela
é enquadrada no sexo masculino ou feminino, sendo atribuído ao
ser humano um nome que mantenha correspondência com este dado
biológico. O nome e o sexo primário das pessoas são elementos
que constatarão no registro civil de todos, no entanto, quando
a pessoa vivencia a transexualidade, tais dados não
correspondem à realidade fática por ela experimentada. Posto
isso, devido ao desconforto constante que as pessoas
transexuais sofrem, em razão de seu nome civil e do sexo que
não correspondem à sua identidade de gênero, elas procuram
tutela judicial para realizar a readequação do nome e do sexo
no registro civil. Ocorre que muitos magistrados acreditam que
a ação de Retificação de Registro Civil, com objetivo de
readequar o nome e o sexo, somente é possível após a
realização da cirurgia de transgenitalização, pois assim, a
pessoa estaria readequando o seu corpo à sua identidade de
gênero, o que fundamentaria o pedido de Retificação. Incorre
que o Poder Legislativo brasileiro em nada disciplina quanto
as prerrogativas da cirurgia de readequação do sexo e, por
este motivo, necessitou o Conselho Federal de Medicina objetivando a proteção dos médicos, bem como do próprio
paciente - editar a Resolução nº 1.955/2010 (a qual revogou a
Resolução nº 1.652/2002), sendo que, por meio desta, se
estabelece parâmetros para a realização da cirurgia, bem como

o acompanhamento pré e pós cirúrgicos. A resolução estabelece,
ainda, que deve haver um acompanhamento de uma equipe
multidisciplinar, constituída por médico psiquiatra, cirurgião
endocrinologista, psicólogo e assistente social, por no mínimo
dois anos antes da cirurgia. Ademais, frisa-se que somente
poderão se submeter a esta cirurgia, as pessoas que se
enquadrarem na seleção de pacientes, sendo elas maiores de 21
anos de idade (art. 4º da Resolução nº 1.955/2010). Assim,
observa-se que a pessoa transexual necessita passar por
barreiras médicas e jurídicas para ver seus direitos, tais
como a saúde, identidade, e a própria dignidade, garantidos.
Com este posicionamento, o Judiciário fica em confronto com
vários direitos personalíssimos e fundamentais da pessoa
transexual, não lhes garantindo o livre desenvolvimento da
personalidade ou a efetivação de direitos fundamentais e
constitucionais.
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Resumo:

Pobreza é a condição de insatisfação de necessidades humanas
elementares como alimentação, vestuário, educação, saúde,
entre outras variáveis. Nos últimos anos o governo brasileiro
adotou políticas de transferência de renda para os mais
vulneráveis com objetivo de combater a pobreza, como o
Programa Bolsa Família, a maior politica de assistência social
brasileira1. A principal preocupação do Programa é a garantia
de segurança alimentar e de saúde adequadas, promover acesso e
manutenção de crianças na escola, além da criação de condições
para a geração autônoma de renda no futuro2. O objetivo desta
reflexão foi analisar a situação das famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família, em municípios do Vale do Ribeira no
Paraná. A presente pesquisa compreendeu em uma análise
reflexiva dos indicadores sociais de domínio público do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome relativa
às famílias em extrema pobreza e de famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família nos sete munícipios do vale do Ribeira
do Paraná. Foi possível observar que o Estado do Paraná tem
uma boa abrangência do Programa Bolsa Família, mas ainda há
população em extrema pobreza em regiões muito vulneráveis,
como estes municípios analisados, onde aproximadamente 27% dos
recursos do Programa são direcionados para essa região. Uma
vez que o objetivo do Programa é combater à situação de
vulnerabilidade, pobreza e miséria3 observou-se que há uma
necessidade de se rever tais critérios considerando as
contradições quanto à eficácia dessas políticas. A redução da
pobreza foi assumida formalmente como um grande obstáculo para
o desenvolvimento brasileiro e o bem-estar da população. A
reflexão crítica a cerca dos índices persistentes de extrema

pobreza e dos beneficiários do Programa de transferência de
renda do programa e, que tais discussões giram em torno da
desmotivação do indivíduo vulnerável a procurar emprego ou
qualificação profissional, criando uma dependência dessa
transferência de renda. Além disso, a gestão ruim dos
programas e a quantidade reduzida de recursos transferidos
também são fatores a serem considerados. Algumas questões
devem ser postas, principalmente, se o programa Bolsa Família
tem de fato reduzido o nível de pobreza das famílias
brasileiras beneficiadas4 tornando os indivíduos empoderados
de sua existência e busca da cidadania.

Fontes: Sem fontes de

financiamento

Conflito: Não há

conflito de interesse

Apresentador: Lyegie

Lys

Modalidade: Poster

Referências:

1Tavares PA. Efeito do programa bolsa família na oferta de trabalho
das mães. [internet]. 2010 [acesso em 2015 ago 14];v. 19, n. 3 (40); p.
613-635. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ecos/v19n3/08.pdf
2Brasil. Boletim - ministério do desenvolvimento social ao combate a
fome no seu estado. [acesso em 2015 ago 14]. Disponível em: www.
mds.gov.br/gestaodainformacao/relatorios-de-informacoes-sociais
3Marinho E, Linhares F, Campelo G. Os programas de transferência
de renda do governo impactam a pobreza no Brasil?. [internet]
2011. [acesso em 2015 ago 14];v. 65, n. 3, p. 267-288. Disponível
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471402011000300003&lng=en&nrm=iso
4Monteiro CA. A dimensão da pobreza, da desnutrição e da fome
no Brasil. [internet] 2003. [acesso em 2015 ago 14];v. 17, n. 48, p.
7-20. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-40142003000200002&lng=en&nrm=isoAcesso

PG 370

RE VISÃO CRÍTICA
ESTRATÉGIAS PARA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA DO PACIENTE CRÍTICO TERMINAL FRENTE ÀS SUAS PECULIARIDADES

Tema:

Autores: ALINE DOS SANTOS DUARTE. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. duarte.alines@gmail.com
MICHELLE BATISTA FERREIRA. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. mbferreira@hcpa.edu.br
PATRICIA CRISTINA CARDOSO. Hospital de Clínicas de Porto Alegre., patriciacardoso@hcpa.edu.br
IVANA DUARTE BRUM. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. ivanadb@hotmail.com
TÁBATA DE CAVATÁ SOUZA. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. tabatadecavata@yahoo.com.br

BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

INTRODUÇÃO: Estudos mostram que aproximadamente 30% dos
indivíduos admitidos em uma unidade de terapia intensiva morrem
antes da alta hospitalar (1). Estes dados apontam para a necessidade
de as equipes de saúde ampliarem o foco para além dos cuidados
curativos tornando-se proficientes também em cuidados integrais à
família procurando atenuar as dificuldades sociais e psicoespirituais
inerentes ao processo de luto. OBJETIVOS: Conhecer, através de
revisão de literatura, as necessidades da família do paciente crítico
terminal observadas no contexto da terapia intensiva e as soluções que
têm sido apontadas a estes achados na prática assistencial. MÉTODOS:
Realizou-se revisão de literatura nas bases de dados Bireme e CINAHL
utilizando-se nestas bases os descritores padronizados do DECS
(direito a morrer or atitude frente a morte or futilidade médica or
assistência terminal or doente terminal and unidades de terapia
intensiva) e MESH (Death OR Attitude to Death OR Terminal Care OR
Critical Illness or Terminally Ill or Medical futility AND Intensive Care
Units or Coronary Care Units) respectivamente. Os artigos recuperados
foram avaliados e selecionados de acordo com a relevância ao tema
proposto. RESULTADOS: Os achados apontam a possível dificuldade
de os familiares compreenderem a complexidade da terminologia
e das práticas em terapia intensiva. Considerando-se a importância
destes pontos na tomada de decisão por parte da família quanto
à continuidade do tratamento, deve-se buscar uma abordagem
baseada na informação, honestidade, apoio, boa vontade para ouvir
e esclarecer as dúvidas, ampliando, dentro do possível, o tempo e o
espaço para estas discussões (2). Diversos estudos consideraram que
a aceitação da morte é facilitada pela preparação para o luto, para tal,
deve-se promover o acesso máximo, a comunicação e a privacidade.

No período pós-morte, deve-se descrever a condição do corpo a fim
de evitar um maior impacto, estimular e respeitar os rituais religiosos
e oferecer contato com o líder espiritual. Por fim, estudos apontam
para as consequências do pesar não resolvido: depressão, aumento da
suscetibilidade à doença e do risco de morte súbita, eventos cardíacos,
disfunção social, abuso de álcool, entre outras (3). Dentro deste
contexto, atribui-se também à enfermeira o papel de encaminhar os
familiares para serviços comunitários de apoio ao luto como ONG´s
ou grupos de apoio com o objetivo de reduzir, a longo prazo, as
morbidades associadas ao luto não resolvido (4). CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Os achados desta revisão buscam contribuir para a construção
de parâmetros que norteiem e estendam a prática assistencial de
enfermagem à família do paciente em estágio terminal no ambiente
de cuidados críticos.
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Resumo:

No Brasil, o ingresso do candidato na Universidade Pública se
transformou em um dilema, frustrando as expectativas de muitos
devido o atual sistema de cotas na concorrência à vaga. É um assunto
que tem gerado acalorados debates e provocado evidente racismo
em todo o país, privilegiando uns em detrimento de outros, sem
que estes últimos tenham argumentos para defender seus direitos
e se fazer iguais perante o tenaz aporte doutrinário, jurisprudencial
e legislativo protetor, quando o assunto é ingresso na Universidade
Pública, com conceito inferior, seja por questões raciais ou algum tipo
de deficiência. A ausência de cumprimento de Preceito Fundamental,
além de gerar enormes controvérsias, acentua a perda de poder
individual frente à proteção do Estado, invalidando os esforços
e a meritosidade de um sujeito. O objetivo desta apresentação é
abordar os aspectos bioéticos e psicossociais (etnia) do racismo
como base no sistema de cotas para o ingresso nas Universidades
Públicas brasileiras, tendo como base o Princípio da Igualdade de
Direitos e Condições, por meio de revisão da literatura. Os estudos
selecionados para esta apresentação foram contundentes quanto
ao posicionamento da reserva de vaga por cota, tanto ositivamente
quanto negativamente. O que se conclui é que frente à proteção
da Lei Constitucional essa modalidade de ingresso à Universidade
deve ser por merecimento injustificado (conceito). O ingresso no
Ensino Superior exige aquilatamento de diversos saberes e uma
multiplicidade de requisitos do futuro ingresso. Um indivíduo melhor
preparado faz frente aos requisitos exigidos pelas disciplinas e pela
própria dinâmica, com maiores possibilidades de continuidade no
desenvolvimento de pesquisas e ciência. Grande parcela de candidatos
permanece com apenas 50% de chances frente o número total de
vagas disponibilizadas na Instituição Pública de Ensino, rechaçando a
maioria, uma vez que os excluídos desse privilégio são a maioria.
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Resumo:

Em cenários hospitalares se evidencia por parte dos enfermos seus
medos, angústias e preocupações sobre o sentido da vida. O sentido
da vida é uma das mais antigas preocupações do ser humano. Ao se
deparar com uma doença ou com a sua finitude o ser humano busca
inúmeras explicações sobre a sua existência, mas para alguns ainda
existe algo mais angustiante, como o que acontece depois da morte.
Questionamentos estes que demandam cuidados, que precisam ser
compreendidos em todas as suas dimensões: física, psíquica, social
e espiritual. Embora religião e espiritualidade sejam duas coisas
distintas, neste contexto, a religião é uma aliada no atendimento
espiritual hospitalar, pois as crenças e práticas religiosas são a forma
mais comum de se lidar com a doença e as mudanças causadas
pela mesma. O cuidado espiritual não precisa estar ligado a atitudes
religiosas, pois cada pessoa tem a sua espiritualidade e relaciona-se
com o sagrado ou o transcendente à sua maneira, independente de
praticar ou não uma religião. Numa sociedade com pluralidade de
valores, onde os grupos religiosos apresentam-se como voluntários
nos hospitais para oferecer sua solidariedade aos enfermos, estes
devem estar preparados para conviver de uma forma pacífica com os
“estranhos morais” evitando a imposição, a coerção e o preconceito,
permitindo que o enfermo possa exercer a sua autonomia religiosa
enquanto estiver acolhido em ambiente hospitalar, desta forma
poderemos sanar as desigualdades que surgem na prestação do
cuidado espiritual. Hoje não é possível tratar a doença isoladamente
sem considerar o meio sociocultural do paciente, pois compreender as
convicções pessoais, as emoções e as crenças dos pacientes contribui
para o exercício de sua autonomia, o que lhe garante participar de
forma ativa do seu tratamento. Koenig ressalta a importância de se
ter um histórico espiritual do enfermo para que a espiritualidade do

paciente seja considerada no seu tratamento. O histórico consiste
nestas breves perguntas: 1) Suas crenças religiosas / espirituais
oferecem conforto ou são fonte de estresse? 2) Você tem crenças
espirituais que possam influenciar suas decisões médicas? 3) Você é
membro de alguma comunidade espiritual, e ela oferece suporte a
você? 4) Você tem alguma outra necessidade espiritual que gostaria
de ser atendida por alguém? Daí a importância de programas de
treinamento para a equipe profissional, que devem ser estendidos aos
voluntários para que as liberdades fundamentais do enfermo sejam
respeitadas em sua totalidade. Diante disto objetiva-se capacitar os
voluntários para que estes apliquem conceitos de Bioética ao prestar
cuidado espiritual ao enfermo. O método utilizado para a realização
desta pesquisa foi Bibliográfico Conceitual. Promover a capacitação
de voluntários frente à pessoa enferma contribui para fortalecer uma
cultura mais sensível diante da dor, do sofrimento ou mesmo diante
da finitude da vida.
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Resumo:

A mídia é um assunto de suma importância nos estudos sobre
ética, pois se faz presente em todos os âmbitos da vida
contemporânea e influencia a sociedade a todo instante. Hoje,
seria impossível estudar o comportamento humano sem considerar
as relações estabelecidas entre os indivíduos e a mídia de
forma direta e ainda aquelas permeadas pela mídia que nos
cerca de maneira imperceptível, moldando a visão que se tem do
mundo. O objetivo desta pesquisa é refletir acerca do
entrelaçamento do Direito à Comunicação e do Direito à
Bioética, na tentativa de estabelecer estratégias de
democratização da comunicação em prol do respeito aos Direitos
Humanos. Para tal, apresenta-se o conceito do Princípio
Responsabilidade, cunhado por Hans Jonas, sob o qual avista-se
a questão contemporânea da ética nas relações humanas em uma
era dominada pela tecnologia; estabelece-se então a relação
com as obras do sociólogo Manuel Castells (2013) que remetem a
estruturação da Sociedade em Rede e com as pesquisas da área
da Comunicação elaboradas por Mark Deuze, que se referem mais
especificamente à imersão midiática. A partir destas leituras
e baseando-se em estudos da UNESCO sobre Direitos Humanos,
Direito à Comunicação e Direito à Bioética, analisa-se o
contexto sócio-político brasileiro no que se refere à mídia
tradicional e suas implicações sociais. Admite-se que, hoje, o
receptor dos conteúdos midiáticos seja simultaneamente emissor
e propulsor da mensagem que circula no ambiente digital,
contudo, a influência dos grandes conglomerados ainda é muito
superior à de seus “concorrentes” digitais, devido ao alcance
e também à credibilidade dos meios tradicionais (rádio e
televisão, principalmente). Assim, torna-se imprescindível

investir na formação educacional e profissional de qualidade a
partir do prisma da ética social; não apenas para quem produz
o material a ser veiculado na mídia, mas também, e
principalmente, para quem o recebe. Entra em cena a
valorização de uma área ainda pouco explorada no Brasil: a
Educomunicação, que não é uma receita mágica para a solução
dos problemas éticos da comunicação no Brasil, mas que tem por
objetivo integrar às práticas educativas o estudo sistemático
dos sistemas de comunicação, e assim, tornar a sociedade mais
crítica ao material recebido pela mídia e também capaz de
interagir e questionar os conteúdos, as formas, os processos
de produção e distribuição de informação. Acredita-se que, a
partir de uma sociedade mais instruída sobre os procedimentos
comunicacionais, será possível fortalecer a luta por uma
comunicação mais democrática, com embasamento ético e que
satisfaça as premissas da Unesco com relação aos Direitos
Humanos, proporcionando assim uma ampliação do entendimento
acerca da própria condição social contemporânea.

Referências:
Abramo, P. (2003) Padrões de manipulação na grande imprensa. São
Paulo: Fundação Perseu Abramo.
Blank, P.; Speers, L.: Deuze, M. (2010) Vida midiática. Revista USP, São
Paulo, n.86, Junho/Agosto de 2010 p.139-145.
Brasil. Decreto-lei nº 52.795, de 31 de outubro de 1963. Aprova o
regulamento dos serviços de radiodifusão. Recuperado em 06 de
Janeiro de 2015, de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/
Antigos/D52795.htm.
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Castells, M. (2001) A galáxia internet: reflexões sobre internet, negócios e sociedade. (trad.) Rita Espanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Fontes: .
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AUTONOMIA DOS PARTICIPANTES DE PESQUISAS E O PL 200/2015
Autores: Natália Pessôa Ferreira, Doutoranda pela UERJ, nattpessoa@gmail.com

Tema:

BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

O PL nº 200 de 2015 que atualmente se encontra em tramitação
aguardando designação do relator na CCT (Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), propõe
diversas mudanças no que tange aos princípios, diretrizes e
regras no curso de pesquisas clínicas em seres humanos.
Hodiernamente convivemos com um sistema, que com muitas
limitações, busca proteger os vulneráveis diante de interesses
econômicos, políticos e científicos. Os limites éticos
existentes foram impostos ao longo de décadas, como resultado
de lutas, processos de conscientização, e de forma mais
marcante, respostas ao repúdio gerado pelas grandes barbáries.
Limitações essas que não tem por fim impedir nem mesmo
desestimular a pesquisa, mas sim resguardar os direitos e
interesses dos seres humanos que participam, que enquanto
parte frágil não consegue sem a devida proteção fazer valer seus
interesses.
Neste diapasão os estatutos preconizam por garantir ao
participante da pesquisa o contato com todas as informações
importantes em linguagem acessível. Atualmente é atribuição
do CEP avaliar se o TCLE está em linguagem clara e acessível.
Entretanto o que o PL 200/2015 propõe é um sistema com menores
proteções aos mais fracos e maiores poderes aos mais fortes,
alterando o próprio entendimento de autonomia do participante.
O projeto de lei busca garantir maior celeridade ao processo
de aprovação das pesquisas clínicas, e para tal permite a
criação dos CEIs (Comitês de Ética Independentes), e a questão
que se põe é acerca de quem financiaria esses comitês e a
quais interesses eles atenderiam? Será que lutariam para
preservar o interesse dos mais frágeis ou atenderiam a

interesses de outros grupos que não carecem de proteção?
Considerando a máxima importância em proteger os valores
existenciais, dentre eles a autonomia, razoável se faz tanto a
criação de meios aptos a proteger os interesses daqueles que
não tem condições por si de fazê-lo, bem como impedir que
pessoas tomem suas decisões por coações e outras pressões
externas alheias a sua vontade.
Não se pode desconsiderar a nobre importância das inovações
que permitem ao homem alcançar uma melhor qualidade de vida e
um primoroso enfrentamento de doenças. O desenvolvimento
técnico-científico é valorado e deve ser buscado, mas
precisamos questionar até onde devemos ir para alcançá-los,
abrir mão de valores existenciais tão caros a humanidade, que
foram conquistados a duras penas, não parece um meio razoável de
avançar.

Fontes: financiamento

próprio

Conflito: não há

conflito de interesse

Apresentador: Natália

Pessôa Ferreira

Modalidade: Oral
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Tema:

BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

Introdução: O Brasil é uma referência mundial em transplantes
de órgãos, procedimento de alto custo e de elevada
complexidade. O Sistema Único de Saúde – SUS é o responsável
pelo financiamento de mais de 95% dos procedimentos realizados
no país, o que faz do Brasil o maior sistema público de
transplantes de órgãos do mundo. A questão da obtenção e da
distribuição de órgãos para transplante, juntamente com a
alocação de recursos para a sua realização, são algumas das
principais preocupações bioéticas na atualidade ((1,3-6,8,9).
Diante deste quadro temos, de um lado, o aumento progressivo
da demanda populacional em razão das possibilidades de
intervenções existentes nos vários setores da saúde e, de
outro lado, a escassez de recursos colocados à disposição para
implementação de programas considerados eficientes e
necessários (1, 3-6,8). À vista disso, os últimos anos
tornaram-se representativos para a questão da judicialização
do acesso a transplantes de alto custo e a alocação de
recursos públicos no país. Neste período, alguns pacientes
obtiveram judicialmente o direito de realizar transplantes
multiviscerais e de intestino no exterior, tendo como

fundamento o baixo percentual de sobrevida dos pacientes
submetidos a esses transplantes no Brasil, havendo a morte
precoce de todos os receptores (2). Ante esse cenário surgem
importantes questões bioéticas relacionadas à justiça social e
à equidade (7,10) a serem consideradas, tais como a
distribuição mais ética e justa dos recursos em saúde e o
interesse individual versus o interesse coletivo (1,3-10).
Objetivos: Abordar os principais dilemas presentes na
judicialização dos transplantes de intestino e multiviscerais
e a sua relação com a alocação de recursos na perspectiva
bioética (3-8). Metodologia: Trata-se de um estudo de caráter
teórico-bibliográfico, com revisão e análise de referencial
teórico relacionado à Bioética e ao Direito. Discussão: As
decisões sobre a alocação de recursos em saúde são motivadas
por valores e princípios morais, critérios políticos e
técnicos, o que as tornam bastante complexas e demandam
grandes desafios para o campo da justiça social e da equidade
(7,10). Tais questões exigem um olhar bioético sobre as
necessidades em saúde e alocação de recursos, para que as
escolhas e decisões sejam prudentes e equânimes.
Considerações: O Brasil possui o maior sistema público de
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transplantes do mundo, porém tem mobilizado, ainda de modo
incipiente, ações e recursos frente à deficiência de
infraestrutura e de técnica para a realização de transplantes
multiviscerais e de intestino, considerados complexos e de
alto custo. Essa lacuna tem sido assegurada por meio de
intervenção do Judiciário, que resulta em decisões nem sempre
equânimes, nem sempre éticas e nem sempre justas, razão pela
qual faz-se necessária a reflexão e a discussão de todas estas
questões a partir do ponto de vista transdisciplinar da Bioética (9).

Fontes: Os autores

declaram não possuir
qualquer fonte de
financiamento.

Conflito: Os autores

se declaram isentos de
qualquer conflito de
interesse.

Apresentador:
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Universitário São Camilo; 2003. p. 71-84. 9. SEGRE, M.; COHEN, C (Orgs.). Bioética. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 1999.
10. SEN, A. Desigualdade reexaminada. Rio de Janeiro: Record, 2001.

PG 379

RE VISÃO CRÍTICA
RECUSA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO PELO PACIENTE. ASPECTOS BIOÉTICOS E JURÍDICOS.
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Tema:

BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Introdução: A prática médica sempre deve ter como princípio
norteador o bem-estar do paciente, para que realmente tenha
valor. Todo o ser humano possui valores que devem ser
respeitados, sendo a vida e a saúde humana os valores
primordiais. Dignidade e liberdade também devem ser
consideradas dentro dos valores fundamentais do ser humano. A
liberdade de escolher sobre o que é melhor para si, que
denominamos de autonomia está intimamente condicionada à
capacidade de consentir do paciente.
Discussão: Atualmente temos inúmeros conflitos entre médicos e
pacientes com relação ao tratamento efetuado, chegando
inclusive ao ápice deste conflito, a negativa por parte do
paciente de fazer uso de alguma medicação prescrita, bem como
negar-se a ser submetido a procedimentos diagnósticos e
terapêuticos. A Constituição Federal, tem no seu Título II, a
tratativa sobre os direitos e garantias fundamentais. O
capítulo I versa sobre os direitos e deveres individuais e
coletivos. Neste capítulo, o artigo V diz o seguinte: “Todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a
igualdade, à segurança e à propriedade”. Isto indica que a
vida é o princípio fundamental e que não pode ser quebrado,
seguido pela liberdade do indivíduo de fazer suas escolhas. O
ser humano é livre para aceitar ou recusar algo, sem
necessitar dar explicações sobre o seu ato. Porém para uma
ocorra uma recusa com plena autonomia, o paciente deve ser
munido de adequadas informações sobre o seu estado de saúde,
sua doença, seu prognóstico e os objetivos do tratamento.

Conclusão: Houveram muitos avanços nos direitos dos pacientes
nos últimos anos. Valores bioéticos que não eram considerados
na época da medicina paternalista são agora compreendidos e
empregados na prática médica atual, que passa a ser cada vez
mais deliberativa. Dentre estes valores, emerge a autonomia do
paciente como pilar central de toda a relação médico-paciente,
e baseado nela que a justiça e a beneficência podem atuar na
sua plenitude, objetivando o bem-estar da vida humana.

Fontes: Nenhuma
Conflito: Nenhum
Apresentador: Márcio

Fabiano Chaves Bastos

Modalidade: Oral
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Autores: Douglas Leonardo Gomes Filho, PPGBIOS/UFRJ, Professor Assistente UESB - Jequié – BA. E-mail: dlgfilho@uol.com.br

Tema:

BIOÉTICA E CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo:

Introdução: O cinema, além de representar um gênero artístico
próprio com sua linguagem e possibilidades, reproduz a
complexidade da vida cotidiana das pessoas e seus dilemas
podendo contribuir para a re-construção de conhecimentos, atitudes e
valores1.
Objetivos: Nosso objetivo foi analisar o filme Grandes Olhos,
de Tim Burton, a partir de sua produção simbólica que atua
sobre o campo dos valores das personagens.
Método: Através de uma revisão crítica da bibliografia,
realizou-se uma reflexão ética sobre questões de gênero,
autoria e produção de uma obra de arte, fazendo analogias com o
plágio na pesquisa científica.
Discussão: Ao contar a história de Margaret Keane, pintora
cujos quadros mostravam crianças de olhos grandes, que se casa
com Walter Keane e assume a autoria de seus quadros no lugar
dela, vai se desvelando uma sociedade androcêntrica2 como a
sociedade norte-americana de meados do século passado. A
história de opressão feminina é muito mais antiga3 e não
parece termos avançado muito em nossos dias. A analogia do
plágio na obra de arte com a pesquisa científica4 não é tão
distante, mas oportuna. O plágio pode ser definido como uma
apropriação indevida e não autorizada de obra de arte, criação
literária5 ou científica, violando a propriedade privada com sérias
consequências.
Considerações Finais: O combate à mentira já é esperado na
moralidade comum, tanto quanto à todo tipo de fraude e
plágios. Na pesquisa científica, a falta de integridade pode
ter consequências catastróficas implicando na saúde dos seres
vivos e do meio ambiente. Espera-se que a utilização de um

filme como modelo para discutir tais questões auxilie no
enfrentamento evitando e diminuindo as más práticas científicas.

Referências:
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BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE

Resumo:

As relações entre os humanos estão cada vez mais fragilizadas e
a busca pela satisfação imediatista e efêmera de necessidades
individuais é uma realidade de diferentes grupos sociais,
principalmente os que vivem em grandes centros urbanos1. O
prazer associado ao ato de consumir tem gerado o consumismo
exagerado – denominado por Bauman2 de “produção incessante de
desejos materializados em produtos” – tendo como consequência
o desperdício3. Um reflexo dessa conduta é o uso irracional de
medicamentos, um problema que é tendência global, influenciada
e estimulada pela poderosa indústria farmacêutica. Considerando
que o cuidado com a própria saúde demanda uma percepção ampla
do indivíduo como parte do ecossistema, questiona-se se condutas
quanto ao uso de medicamentos têm uma relação com valores
direcionados para o outro, seja humano, animal ou natureza. Assim,
através de uma análise crítica de textos científicos sobre a temática,
buscou-se identificar os agentes morais tomadores de decisões e seus
argumentos, bem como pacientes morais e suas vulnerabilidades.
A automedicação irresponsável e a falta de informações sobre
o uso correto de medicamentos, leva a sérias consequências,
podendo, em muitos casos, serem fatais e irreversíveis. Dentro desse
contexto muitos agentes morais tem-se tornado pacientes morais
e vulneráveis diante da pressão de novos estilos de vida, falta de
identificação com valores morais e, principalmente, a manipulação
da indústria e do mercantilismo. O uso de medicamentos para
suprir demandas psicossociais traz sérios efeitos colaterais no corpo
biológico, assim como nas relações sociais, nos milhões de animais
que são direcionados para testes que pesquisam e validam novos
medicamentos para novas doenças e obviamente para o ambiente
que sofre tanto com a extração de seus recursos naturais, quanto

com a recepção dos resíduos desses medicamentos. Contudo,
alternativas são possíveis, muitos segmentos sociais têm adotado uma
alimentação diferenciada e a prática de exercícios físicos, assim como
mudanças de paradigmas com relação ao ambiente. A alimentação
deixou de ser uma mera ferramenta de sobrevivência e passou a
estar envolvida com certas práticas, rituais, crenças e valores (como
os aspectos sociais que envolvem o consumo de carne animal e seus
derivados) tendo a saúde e preocupações com o meio ambiente –
mais especificamente com o bem-estar animal – como argumentos
utilizados para o não consumo deste tipo de alimento4. A presente
análise crítica indica que o uso inconsciente de medicamentos
corresponde a uma questão ética, complexa, de proporções globais
e com inúmeros agentes e pacientes morais, cuja solução já não é
possível de resolver com os valores morais vigentes, demandando
uma ferramenta que subsidie um diálogo entre esses atores,
ponderando seus argumentos e direcionando a reflexão na busca de
alternativas que sejam favoráveis a todos. Diante disto, sugere-se que
o tema seja incorporado pela Bioética Ambiental.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

Introdução: As iniquidades étnico-raciais em saúde são
desigualdades desnecessárias, injustas e evitáveis (7),
consideradas relevantes para o agravo de doenças de toda
ordem((1). Em se tratando da população negra, as iniquidades
étnico-raciais ficam patentes por meio de sua inserção social
desqualificada, desvalorizada, além da desconsideração de suas
necessidades em ações e programas de assistência, promoção de
saúde e prevenção de doenças. Ante esse cenário, a Bioética
pode auxiliar com o seu corpus de conhecimento
multi/inter/transdisciplinar (6), reunindo aspectos éticos e
humanos e aspectos histórico-culturais, sanitários e
ambientais, favorecendo a interação entre dignidade e direitos
humanos (2-5). De acordo com a Bioética de Intervenção ((2,5),
as iniquidades étnico-raciais em saúde podem ser consideradas
situações persistentes inseridas em macroproblemas e
relacionadas a dilemas morais oriundos de problemas sociais
ainda não resolvidos pelas sociedades contemporâneas (2,5). A
partir desta ótica, a Bioética de Intervenção ((3) pode ser
vista como uma proposta para se analisar os dilemas éticos e
morais originados no campo da saúde, estabelecendo uma postura

política que relaciona equidade à justiça social. A Bioética
de Intervenção, proposta por Garrafa e Porto (3), considera a
relevância da intervenção ética aplicada à transformação
social, revelando-se importante instrumento para a construção
de uma justiça social que trabalhe com a lógica de inclusão e
equidade, levando em conta contextos sociais, históricos e
culturais (2,5). Objetivos: Fomentar uma reflexão sobre as
iniquidades étnico-raciais em saúde à luz da Bioética de
Intervenção. Metodologia: Trata-se de um estudo de caráter
teórico-bibliográfico, com revisão e análise de referencial
teórico relacionado à Bioética de Intervenção e às iniquidades
étnico-raciais em saúde. Discussão: As iniquidades étnicoraciais no Brasil têm suas raízes no passado, com repercussões
atuais e presentes para a população negra, sendo consideradas
situações persistentes (2,5) que refletem as desigualdades no
acesso, na promoção e na distribuição de recursos em saúde no
Brasil. A discussão bioética a partir da Bioética de
Intervenção pode permitir uma reflexão transdisciplinar e
interventiva sobre a questão. Considerações: Somente a
afirmação do direito à igualdade e do direito à saúde não é

PG 383

suficiente para combater as iniquidades étnico-raciais no
acesso à saúde pública. Faz-se necessário o reconhecimento da
existência de iniquidades étnico-raciais enraizadas na
construção histórica brasileira, devendo ser desenvolvidas
políticas públicas específicas e efetivas de combate a estas
iniquidades. A Bioética de Intervenção pode ser considerada
importante para o desenvolvimento de conhecimento teórico e
ações capazes de alterar o cenário nacional atual, com vistas
a modificar a realidade de desigualdades e iniquidades étnicoraciais vivenciadas pela população negra no acesso à saúde pública no
Brasil.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA DA BIOÉTICA

Resumo:

Introdução: A bioética personalista engloba o conceito do
personalismo cristão, o qual supera o subjetivismo e o
relativismo existente em outras correntes da bioética. Surgiu
em virtude disto uma antropologia integral da pessoa humana,
baseada em conceitos cristãos e na teologia moral.
Discussão: A palavra pessoa surge aplicada ao homem somente
após o cristianismo. O personalismo cristão, difundido pela
igreja, de inspiração católica valoriza a razão e a fé, que
reconhece a dignidade da vida humana desde o seu início até a
morte natural. O pensamento bioético na visão personalista
considera o homem nas diversas fases da sua vida, como pessoa,
em uma totalidade unificada. Nesse sentido, o embrião é pessoa
e tem valor de pessoa. Assim como a criança nascida e o
enfermo tem a mesma dignidade da pessoa adulta, ou de qualquer
raça, ou ainda de qualquer capacidade intelectual. Os
princípios da ética personalista: principio da defesa da vida
física, princípio da totalidade da pessoa humana, princípio da
liberdade e da responsabilidade, princípio da sociabilidade e
da subsidiaridade visam diretamente a pessoa humana, com o
objetivo de beneficiá-la, e buscar em primeiro lugar a sua
dignidade. Esta dignidade é um valor bioético importante a ser
seguido. Dignidade relaciona-se com o respeito pelo próximo em
todas as suas circunstâncias. A idéia de respeito ao outro já
se encontrava presente nas idéias iniciais de Fritz Jahr, em
1927, quando introduziu o termo bioética em seu artigo na
revista Kosmos. Jahr definiu o conceito de Imperativo
Bioético: “Respeitar cada ser vivo em princípio como um fim em
si próprio e trata-lo se possível, como tal”. Kant há mais de
200 anos, também já afirmava que o respeito estava ligado à

dignidade hunana. Em uma de suas obras principais,
Fundamentação da Metafísica de Costumes afirma: “ Age de tal
maneira que tomes a humanidade, tanto em tua pessoa, quanto na
pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como um fim,
nunca realmente como um meio”.
Conclusão: Podemos perceber pelos conceitos expostos acima,
que a bioética personalista, de cunho predominantemente
teológico, valoriza a pessoa humana em todas as suas
circunstâncias, estando seus preceitos bioéticos amplamente
sedimentados nestes valores (dignidade e respeito). Estes
valores irão determinar e conduzir todo um pensamento bioético
personalista que servirá de base para tentarmos resolver os
dilemas éticos, bioéticos e morais existentes na atualidade.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

A alimentação é o elemento determinante para todas as fases da vida,
e com os avanços biotecnocientificos da atualidade, que possibilitam
o prolongamento da vida, a nutrição passou a ter um papel ainda mais
central para o alcance da qualidade de vida (1). Sendo assim, quando
o indivíduo adoece a alimentação pode ajudar este muito além
das questões físicas, mas também psicológicas, sociais, espirituais,
promovendo bem-estar e a qualidade de vida1. O paciente oncológico
em fase terminal, juntamente com seus familiares e cuidadores
passa a entender a alimentação como um componente do cuidado
e do tratamento. Nesta etapa da vida, todos os esforços são para
que uma “boa vida” os conduza de uma maneira natural e digna a
uma “boa morte”(2). Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre
a alimentação/nutrição do paciente oncológico em fase terminal,
buscando compreender seu componente de obstinação terapêutica
(distanásia) ou de limitação da obstinação terapêutica (ortonásia),
na perspectiva do paciente, dos familiares, dos profissionais de
saúde e da sociedade. Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre
o componente de obstinação terapêutica (distanásia) e de limitação
da obstinação terapêutica (ortonásia) da alimentação/ nutrição do
paciente oncológico em estado terminal, em que foram utilizadas as
bases de dados, Pubmed e Proquest, Scielo. Os descritores utilizados
foram: tratamento, cuidado, nutrição enteral, nutrição, alimentação,
distanásia, ortotanásia, obstinação terapêutica, paciente oncológico
em fase terminal. Foram definidos como critérios de inclusão os artigos
originais de abordagem qualitativa e quantitativa que abordavam
técnicas de alimentação/nutrição e as percepções sobre alimentação,
de paciente oncológico em fase terminal, publicados entre 1980 a
2015, nos idiomas inglês, português e espanhol. Considera-se que o
apetite e a ingestão alimentar são fatores importantes no dia-a-dia

para o paciente, sendo associado ao prazer e a vida. Partindo dessa
concepção, a nutrição na terminalidade se inscreve em um apoio
global visando manter ou restaurar o bem estar do paciente 1, sendo
um conceito multidimensional, dinâmico e subjetivo, e por isso difícil
de ser definido (3) , devendo sempre considerar as necessidades
do indivíduo, fundamentais tanto para o controle dos sintomas,
quanto para garantir satisfação e conforto. Partindo do conceito que
tratamento é um conjunto de meios para aliviar ou curar uma doença,
para o paciente oncológico terminal, a nutrição é entendida como
cuidado para alguns e para outros como tratamento, no sentido de
amenizar sintomas de doenças sem possibilidades de cura (4).
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BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

A reprodução assistida homóloga post mortem é uma técnica de
reprodução assistida em que o material genético pertence ao casal
que vai gerar a criança, porém a concepção ou a transferência dos
embriões criopreservados para a útero da receptora ocorre após
o falecimento do companheiro ou marido. Em razão da omissão
de uma legislação brasileira específica, alguns conflitos têm sido
levados ao Poder Judiciário. Essa pesquisa tem, portanto, como
objetivo geral analisar, criticamente, um caso judicial, o Processo n.
20080111493002APC1, julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, em 2014. Para isso, realizou-se uma pesquisa de natureza
qualitativa, com a finalidade descritiva, que utilizou a técnica de
pesquisa bibliográfica e o estudo de caso, para utilização dos
resultados de forma pura. Verificou-se que tal processo foi julgado
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em setembro de 2014, e,
por maioria de votos da 3ª Turma Cível, negou provimento a viúva
de usar o material genético do falecido companheiro que está no
banco de esperma do Hospital Albert Einstein. A decisão reformou
a sentença da juíza da 7ª Vara de Família que havia determinado ao
hospital a liberação do material para fins de reprodução assistida
in vitro. Vale esclarecer que autora teve um relacionamento com o
falecido por 14 anos, estando presente o desejo de ter filhos, mas,
em 2006, o companheiro descobriu estar com neoplasia maligna
agressiva. O casal procurou o hospital para coletar e congelar o
sêmen por causa do tratamento que seria submetido devido a
doença. Em 2007, o companheiro faleceu e, meses depois, o hospital
entrou em contato com a autora, solicitando a remoção do material
genético, pois o banco de sêmen seria desativado. Como não havia
autorização por escrito do falecido, o hospital negou a entrega do
sêmen e por este motivo a companheira ingressou na justiça para

resolver a questão. Com a sentença em favor da autora, o réu interpôs
recurso de apelação pelos argumentos acerca da ausência de direito
daquela sobre o material genético do de cujus, uma vez que este
não deixou autorização expressa neste sentido. Critica-se veemente
o resultado desse julgamento, pois entende-se que, no caso em
questão, o falecido demonstra sua vontade de ser pai, já que, além da
reversão da vasectomia, coletou o sêmen para criopreservá-lo, uma
vez que o tratamento contra o câncer poderia levá-lo à esterilidade.
Além disso, o projeto parental iniciou-se durante a vida e é um
direito fundamental, consequência do princípio constitucional ao
planejamento familiar2. Não se trata de imposição à paternidade,
como mencionado no julgado, mas sim, da realização da vontade do
casal manifestada em vida. Restringir o acesso ao material genético do
falecido constitui, pois, cercear o direito à liberdade ao planejamento
familiar da esposa ou companheira, violando, especialmente, o
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, bem como o
direito à busca da felicidade.
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Resumo:

As técnicas de reprodução humana assistida para a procriação humana
são destinadas para o tratamento de pessoas com infertilidade,
bem como para evitar a transmissão hereditária de alguma doença
genética1. Para a realização das técnicas de reprodução assistida,
pode ser utilizado tanto o material genético do próprio casal,
chamada de reprodução assistida homóloga, como o material
genético de doadores anônimos, denominada de reprodução assistida
heteróloga2. Entre as discussões ético-jurídicas sobre a temática da
reprodução assistida, uma será tratada nessa pesquisa: as técnicas
de reprodução assistida heterólogas podem ser utilizadas por casais
homoafetivos no Brasil? Tal possibilidade veiculada pela Resolução
do Conselho Federal de Medicina n. 2013, de 2013, viola o princípio
constitucional da legalidade? Tal estudo tem, portanto, como objetivo
geral analisar a possibilidade de utilização das técnicas de reprodução
assistida heteróloga por casais homoafetivos à luz da Bioética e dos
direitos fundamentais. Para isso, realizou-se uma pesquisa de natureza
qualitativa, com a finalidade descritiva, que utilizou a técnicas de
pesquisa bibliográfica e documental para utilização dos resultados
de forma aplicada. No Brasil, o uso das técnicas de RA por casais
homoafetivos foi expressamente autorizado pela Resolução do CFM n.
2013/2013. Ao regulamentar os princípios deontológicos da profissão,
o Conselho Federal de Medicina, apoiou-se na decisão de mérito
proferida pelo pleno do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.277 e na
ADPF 132, com força vinculante e eficácia para todos, que reconheceu
como entidade familiar a união estável homoafetiva. Logo, não se
pode conceber que esse Conselho Profissional tenha extrapolado as
suas atribuições, visto que tal regulação, direcionada aos profissionais
médicos, está em consonância com a decisão do STF e, portanto,
vinculada a ela, nos termos do mandamento constitucional do
art. 102, parágrafo 2o da Constituição. De fato, a Resolução CFM

2013/2013, que permitiu o uso das técnicas de RA por casais
homoafetivos, concretizou o direito ao planejamento familiar, previsto
no §7º do art. 226 da CF/88 e reconhecido pelo STF no julgamento de
outra Ação – a ADI 3510. Conclui-se, portanto, que tal dispositivo da
Resolução CFM 2013/2013 não viola o princípio da legalidade, pois,
ao contrário, em respeito à isonomia constitucional, efetiva o direito à
formação de uma família por casais com qualquer tipo de orientação
sexual.
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BIOÉTICA E CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo:

Empatia é um conceito amplamente utilizado no campo do
atendimento psicológico, quer seja no âmbito dos processos de
avaliação psicológica como nos de acompanhamento clínico ou
institucional. A definição mais comum de empatia afirma que ela
significa a capacidade de se colocar no lugar do outro. Na realidade,
é possível afirmar que o conceito de empatia tem múltiplos sentidos
e os estudos em distintos campos do saber como a Filosofia, a
Sociologia e a Psicologia, confirmam essa premissa4. Também é
verdade que ser empático é um dos grandes desafios do profissional
psicólogo e desenvolver esta qualidade requer que este profissional
ultrapasse a barreira ética e moral interposta por estereótipos e
preconceitos relativos aos comportamentos das pessoas e grupos
com os ele interage no cotidiano profissional. Objetivo: Identificar as
possíveis correlações entre os conceitos de empatia e ética e apontar
estratégias de intervenção em realidades de extremo conflito moral.
Método: Analisou-se publicações relevantes que relacionavam as
temáticas da ética e empatia tanto no que se referia a práxis do
profissional ou ainda ao ensino da psicologia, nos últimos 10 anos.
Resultados: A maioria das referências consultadas apontam que
existe uma estreita relação entre empatia e a o comportamento ético
por parte do profissional. O estudo aponta que a empatia deve ser
entendida como uma competência3 a ser desenvolvida de forma
constante ao longo da formação do psicólogo e possivelmente
amplamente discutida na disciplina de ética profissional. O
psicólogo em sua prática contemporânea se depara com uma série
de realidades caracterizadas por violência e a possibilidade de
compreensão dessas experiências humanas é decisiva para qualquer
tipo de atendimento ou acompanhamento a ser desenvolvido com as
pessoas atendidas. O desenvolvimento da competência da empatia
e da ética na prática profissional6 permite ao psicólogo permite
que o respeito à diversidade humana se encaminhe para além do

discurso e se efetive em ações de garantia dos direitos das pessoas
atendidas, especialmente as mais vulneráveis. Conclusão: A empatia
deve ser uma competência a ser desenvolvida durante a formação do
profissional psicólogo e não ser apenas um tema de discussão teórica.

Referências:

1Farias, MR A Empatia como condição de possibilidade para
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BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

As técnicas de reprodução humana assistida resultam de avanços
da ciência e da tecnologia na busca de saciar o desejo de pessoas
que sofriam de infertilidade, para que estas pudessem realizar o
sonho da procriação. Elas podem ser classificadas em: homóloga,
em que se utiliza o material genético do próprio casal que está
sendo submetido ao procedimento; e, heteróloga, em que se utiliza
o material de doador anônimo. Nesse sentido, questiona-se: como os
Tribunais brasileiros têm reconhecido o direito à identidade genética
ao filho havido pela reprodução assistida heteróloga no Brasil? Esta
pesquisa tem, portanto, como objetivo investigar o posicionamento
jurisprudencial acerca da possibilidade jurídica de reconhecimento da
identidade genética dos filhos concebidos pela reprodução assistida
heteróloga no Brasil. Para isso, realizou-se estudo de natureza
qualitativa, com a finalidade descritiva, que utilizou as técnicas de
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Não obstante não se tenha
encontrado julgados exatamente com essa temática, verificou-se
que a legislação não consegue acompanhar a evolução da sociedade
em determinadas áreas, ficando a cargo do Poder Judiciário quando
solicitado, apresentar solução aquela demanda. Nesse sentido, muito
embora não exista proteção expressa na nossa Constituição Federal e
em nenhuma outra legislação constatou-se que se direito à identidade
genética for suscitado perante o Poder Judiciário, este deve ser
tutelado e amparado como base, de maneira análoga, na proteção
do princípio da dignidade humana e do direito ao reconhecimento
da paternidade. Cumpre salientar que, origem genética e filiação
não se devem confundir. Àquele que busca conhecer a sua origem
genética é vedado pleitear esse reconhecimento para fins sucessórios
ou mesmo a alteração do estado de paternidade. O conflito de
direitos fundamentais ambos tutelados pela Constituição Federal é

um desses casos onde caberá ao magistrado, apresentar tal solução.
Como poderia ocorrer resolução para tal conflito? Inicialmente, cabe
salientar que não existe hierarquia entre os direitos fundamentais
constitucionais. Assim sendo, caberá a aplicação do princípio da
proporcionalidade ao caso concreto. Inexistindo hierarquia, não
poderá haver a sobreposição de um direito em relação a outro e seja
qual for à solução, essa terá que ser baseada em uma proporção
de maneira que ambos os interesses sejam atingidos sem que haja
proveito de uma parte em detrimento da outra.

Referências:

voluntária do Programa
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BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

A Política de Drogas adotada no Brasil é seletiva ao eleger como
lícitos o tabaco e o álcool, por exemplo, e como ilícitas, a maconha e
a cocaína. Nesse sentido, Lei nº 11.3434/2006 que institui o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) prescreve
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção
social de usuários e dependentes de drogas, bem como estabelece
normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico
ilícito de drogas enquanto define tais condutas como crimes. Nesse
sentido, considerando que a utilização terapêutica de princípios
ativos da maconha foi autorizada pelos órgãos de vigilância sanitária,
questiona-se: seria constitucional o pedido de autorização judicial
do cultivo in natura da maconha para o autotratamento por pessoas
que não tem condição financeira para a sua importação? Para a
resolução da problemática, realizou-se uma pesquisa qualitativa, com
finalidade exploratória, mediante as técnicas de pesquisa bibliográfica
e documental, para utilização dos resultados de forma aplicada.
Verificou-se que o cultivo de maconha é crime tipificado pela Lei de
Drogas, passível, inclusive de expropriação do bem imóvel, além de
outras formas de responsabilização penal. Entretanto, se tal cultivo
for precedido por pedido de autorização judicial, acompanhado
de justificativa plausível de hipossuficiência econômico-financeira
comprovada do agente que precisa obrigatoriamente extrair da
maconha princípios ativos, sendo a única terapia conhecida para
tratamento de sua patologia, compreende-se que o indeferimento
jurisdicional desse pedido seria inconstitucional por três motivos:
a) após a autorização pelo órgão de vigilância sanitária do uso
medicinal da maconha, não se pode comparar o cultivo in natura
feito pelo traficante do agente que pretende fazer uso terapêutico.
Tal situação violaria o Estado Democrático de Direito e o devido

processo legal ao equiparar de modo igual situações que o próprio
Estado já diferenciou; b) a Constituição Federal de 1988, no seu art.
195, reconhece o direito à saúde, assegurando que todos busquem
os meios necessários para a preservação do seu completo bem-estar
físico, psíquico e social. Assim, ante a colisão de direitos fundamentais
in casu, deve prevalecer aquele que resguarde à dignidade da pessoa
humana, autorizando-se judicialmente o cultivo; c) por fim, de forma
análoga aos pedidos de autorização de interrupção da gestação,
considerada crime de aborto pelo Código Penal brasileiro, o Poder
Judiciário nas mais diversas esferas julga procedente tais pedidos.
Desse modo, seria irrazoável e desproporcional impossibilitar a tais
pessoas o acesso facilitado as suas terapias pelo cultivo in natura da
cannabis.

Fontes: Não houve

fonte de financiamento.
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de interesse.
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BIOÉTICA E DIREITO

Resumo:

INTRODUÇÃO: O debate sobre o hipotético jurídico e a realidade
oficial predominante no cenário cultural dos países democráticos
ocidentais, traduz as ideias e conceitos postos como
obstáculos na solução dos problemas da sociedade
contemporânea. Impera ainda uma clara limitação normativa
perante os conceitos estagnados e restritos acerca da
democracia e real aplicabilidade das garantias fundamentais,
ainda limitadas pela ideia jurídico-formal, restrita e pósviolatória de direitos humanos. Ocorre, assim, a
inviabilização da aplicação de recursos considerados
elementares para solucionar o abismo existente entre a
retórica dos direitos humanos e a concretização da bioética,
tanto na esfera cotidiana, como nas esferas nacionais e
internacionais, gerando desigualdade de direitos.
OBJETIVOS: Intenta-se mostrar com o presente trabalho, a distância
entre a retórica e a prática dos direitos humanos refletidos na
esfera bioética, além de abordar o cativeiro da visão
egocêntrica mundial, trazendo o ideal de libertação para um
mundo real, onde as diferenças sociais e a desigualdade de
direitos se refletem na exclusão social.
METODOLOGIA: Predominantemente foi utilizado o método dedutivobibliográfico para a escrita do presente trabalho, com
consulta a livros, artigos e dissertações. Utilizado também
foi o método dialético de reflexão, por se fazer presente o
estudo da realidade social, objeto da bioética.
DISCUSSÃO: A discussão que se levanta do presente estudo é a
mitigação do acesso aos direitos fundamentais e a consequente
desigualdade, em face das garantias formais de direitos humanos,

pretensamente universais. Estas garantias viabilizam a
efetivação das necessidades concretas do ser humano, onde a
bioética se faz verdadeiramente presente, dialogando com o
acesso concreto aos bens da vida, unindo ética e direito num
ideal humano de equiparação e igualdade de direitos.
CONSIDERAÇÕES: Diante de todo o exposto, se entende que a
aproximação eficaz dos direitos humanos com a aplicabilidade dos
direitos fundamentais sob um olhar bioético se concretiza ante a
existência de uma verdadeira práxis, capaz de extinguir a
desigualdade lançando um novo olhar no mundo: um olhar humano.
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Fontes: não há.
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se encontra a real aplicação e eficácia dos direitos humanos e
consequentemente, da bioética. Neste conflito, a desigualdade nasce,
se alojando na sociedade que, órfã de direitos, nada pode contestar.

PG 392

RE VISÃO CRÍTICA
PRESERVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E PSICOLOGIA: ASPECTOS LEGAIS, MORAIS E ÉTICOS.
Autores: Fernanda Pereira Müller¹ . E-mail: femuller@me.com
Leonardo Stoll de Morais¹. E-mail: leoonardostollm@gmail.com
Maíra Pellin Feldmann¹. E-mail:mfeldmann@hcpa.edu.br
1 Laboratório de Bioética e Ética na Ciência, Centro de Pesquisas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Tema:

BIOÉTICA E CIÊNCIAS HUMANAS

Resumo:

Introdução: O psicólogo, em sua prática, é receptor de informações
privilegiadas. Cabe a este proteger a privacidade do paciente,
grupos ou organizações, através da confidencialidade, garantindo a
preservação das informações pessoais¹. A privacidade é reconhecida
como uma limitação do acesso às informações de uma dada pessoa,
ao acesso à própria pessoa, à sua intimidade, anonimato, sigilo,
afastamento ou solidão². As questões relacionadas a preservação
das informações é um dos fatores que interferem na constituição
do setting terapêutico, havendo implicações clínicas que partem
da premissa de confidencialidade das informações que ali são
trabalhadas³. Objetivo: Verificar as questões relativas a confusões e
ambiguidades no uso dos termos Confidencialidade, Sigilo, Segredo
e Privacidade na perspectiva da Psicologia e da Bioética. Metodologia:
A pesquisa é caracterizada como estudo de revisão bibliográfica. Para
coleta do material que constitui o estudo fez-se uso da Plataforma
SciELO, utilizando combinações entre os seguintes descritores:
Psicologia, Privacidade, Confidencialidade, Sigilo e Segredo. Também
foram utilizadas fontes complementares e documentos normativos.
Os dados foram reunidos e estão sendo analisados de forma
qualitativa. Resultados: A partir da revisão na Plataforma SciELO,
foram localizados 46 artigos, sendo 02 destes localizados com a
combinação de descritores “Psicologia e Privacidade”, 12 artigos
com “Confidencialidade e Sigilo”, 15 com “Confidencialidade e
Privacidade”, 02 com “Confidencialidade e Segredo”, 09 com “Sigilo
e Privacidade”, 04 com “Sigilo e Segredo” e 02 com “Privacidade e
Segredo”. As buscas realizadas com as demais combinações possíveis
entre os descritores Psicologia, Privacidade, Confidencialidade,

Sigilo e Segredo não localizaram nenhuma publicação. Os dados
foram reunidos e estão na fase de análise e compreensão das
categorias. Conclusões: Até o presente momento foi possível verificar
que os documentos normativos da Psicologia utilizam a palavra
sigilo no lugar da palavra privacidade. Existem exceções ao dever
de confidencialidade na atuação do profissional. No entanto, as
categorias ainda estão em processo de análise qualitativa baseada no
Código de Ética Profissional do Psicólogo e nos referencias teóricos da
Bioética.
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BIOÉTICA E SAÚDE

Resumo:

INTRODUÇÃO:A mortalidade materna corresponde a morte da mulher
na gestação ou em período de 42 dias do puerpério, não devido
a causas acidentais ou incidentais. Considerada um indicador
de saúde da população, por envolver questões éticas e sociais,
revelando que o estado de saúde está relacionado com o grau de
igualdade social em que a pessoa vive. Quanto mais elevada a
Razão de Mortalidade Materna (RMM), mais deficiente é a
qualidade dos serviços de saúde oferecidos.OBJETIVOS:Revisão
crítica da mortalidade materna no contexto bioético e
socioeconômico da saúde brasileira.METODOLOGIA:Estudo de
literatura recente, incluindo relatórios do Ministério da
Saúde (MS) / DATA SUS, sobre morte materna no
Brasil.DISCUSSÃO:No país, é um dos dez maiores causadores de
óbito em mulheres em idade fértil. As principais causas são:
hipertensão, infecção puerperal, doenças cardiovasculares e
hemorragia. A RMM brasileira em 2013 foi de 69 óbitos maternos
a cada 100 mil nascidos vivos, índice que, se comparado com
países desenvolvidos, mostra disparidade. Até agosto de 2014,
foram registrados 34.793 casos de morte materna no país, sendo
que a região Sudeste apresentou 15.085 óbitos registrados, a
região Nordeste 9.234, a região Norte 2.788 e nas regiões Sul
e Centro-Oeste os dados não estavam disponíveis. O Brasil
possui um Sistema de Informações sobre Mortalidade, gerido
pelo MS, que se estima que a cobertura seja cerca de 85%. O
sub-registro das declarações de óbito (DO) é frequente nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, seja pela dificuldade
de acesso aos cartórios, pela existência de cemitérios
irregulares, ou pela falta de informação quanto à importância
da DO como instrumento do cidadão. Em grande número de

municípios brasileiros, existem comitês que investigam os
casos de morte materna declarada ou suspeita. Os membros
representam órgãos governamentais e sociedade civil
organizada, garantindo o caráter multiprofissional e
interinstitucional dos trabalhos, cujo objetivo é realizar o
diagnóstico da situação e recomendar ações para a redução das
mortes.CONSIDERAÇÕES:A vulnerabilidade socialmente produzida
em relação às mulheres é determinante de sua mortalidade,
especialmente em se tratando das restrições impostas à
autonomia reprodutiva, como seu reduzido poder para se
proteger de gravidez indesejada em relações sexuais, além
daquelas que envolvem abuso e violência. Alguns desses
determinantes podem variar entre as próprias mulheres, por
exemplo, as mais pobres são mais vulneráveis aos abortos
inseguros e clandestinos, se comparadas com as de melhor
condição econômica. No Brasil, a incidência de morte materna
por causas evitáveis é ainda grande, revelando as deficiências
do sistema de saúde; as desigualdades entre os gêneros e
sociais; e a distância entre a lei e a prática. A redução da
mortalidade materna implica em maximizar a proteção à vida e a
igualdade no acesso e na assistência à saúde da mulher.
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Resumo:

Introdução: A profissão médica tem modificado a sua relação
com a sociedade. As transformações são fruto do progressivo
processo de institucionalização das profissões em geral,
crescente complexidade técnica e incremento exponencial dos
custos econômicos¹. A interposição de outros atores na relação
médico-paciente tais como o Mercado e o Estado explica o
conflito em que o profissional se depara cotidianamente.
Enquanto uma profissão era entendida como uma atividade com
função social e cooperação entre os seus pares, isto era o
fundamento moral das profissões, caracterizando um contrato
social. Nos anos 60, tal pressuposto começou a ser criticado
por se considerar que tal auto-regulação estabelecia um
monopólio². A importância desta crítica se evidencia com o
incremento das forças econômicas vigentes na época. Nos anos
90 há uma retomada dos princípios básicos, agora associados
com o conceito do “medical professionalism”, que preconiza a
distribuição de um objeto útil (ato médico) de forma
equitativa, através de bases morais2. Deste modo, o
profissional deve manter a ética médica, mas aprender a
negociar com as forças presentes na sociedade, buscando sempre
o bem estar do paciente3. A Nefrologia é uma especialidade
médica que lida com a diálise e o transplante renal,
consideradas atividades de alto custo4. O paciente renal
crônico é portador de uma enfermidade sem cura e que associada
ao tratamento proposto acentua sua vulnerabilidade5,6.
Objetivos: Compreender a importância dos conflitos de
interesse presentes na atividade nefrológica que podem
influenciar o ato médico diante da vulnerabilidade do paciente
renal crônico. Método: Levantamento bibliográfico de

literatura relacionada: a profissão médica e a ética; a
atividade nefrológica; a vulnerabilidade do paciente renal
crônico. Discussão: O nefrologista se depara com o compromisso
de exercer outras atividades além do próprio ato médico. Este
fato coloca o médico perante situações em que o aspecto
financeiro pressiona a arte médica naquilo que sempre definiu
a profissão e que não é um juízo de valor e sim uma prática ou
se preferirmos uma ética. A consulta médica é uma atividade de
trabalho remunerada com valores inferiores aos procedimentos
médicos em que materiais e medicamentos se fazem presentes de
forma sistemática. Isto condiciona o profissional a se
relacionar com a atividade comercial dos fabricantes de
insumos e convênios de saúde. Este relacionamento deve estar
norteado por princípios fundamentais que dão primazia ao bemestar do paciente, assim como à sua autonomia e finalmente à
justiça social no que tange a equidade na distribuição de
recursos terapêuticos7. Conclusão: A vulnerabilidade do
paciente renal crônico é um desafio para o nefrologista, pois
demanda uma formação ética e um estímulo constante dos
elementos que possam potencializar o sujeito ético, de forma a
enfrentar o jogo de interesses atuantes no cotidiano.
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Resumo:

Em 2000 o Tribunal Constitucional da Costa Rica, sob o
argumento do Direito Constitucional á vida (concepcionismo),
anulou o Decreto que regulamentava a prática da Fertilização
In Vitro (FIV) no referido país, resultando em sua proibição.
Imediatamente, o caso foi levado a julgamento na Corte
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no caso Caso
Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa
Rica. Na decisão do Tribunal Interamericano de 2012, condenouse ao estado da Costa Rica a rever suas políticas sobre
Fertilização In Vitro, o que implica ignorar a decisão
constitucional. O problema porque a sentença dessa autoridade,
no momento de dar seus argumentos de fundamentação, incorre
nos mesmos erros que o Tribunal Constitucional costarriquenho.
Isso é: apresentam o problema do inicio da vida como uma
questão fatual que pode ser resolvido pelas Ciências
Empíricas; relutam em tratar o ponto principal do problema: é
uma questão normativa até nesses ramos do saber. A Biologia e
a Medicina devem fornecer uma definição a respeito do que é
vida, o que implica uma decisão consensual sobre uma questão
normativa: qualquer definição implica o cumprimento de certas
regras epistêmicas. O fato de que essas Ciências não tenham
atingido um consenso unânime sobre o que é vida, aponta dois
problemas: primeiro, que a evidencia fatual não é totalmente
clarificadora da questão, ou que a mesma permite diferentes
avaliações; segundo, que se o consenso sobre o nível fatual
não existe nos saberes empíricos, devemos concluir que ele
também não vai acontecer nos saberes jurídicos. Ao tratar o
problema como uma questão fatual, as autoridades jurídicas
pertinentes obstaculizam o debate, em vez de esclarecê-lo.

Elas deveriam começar por explicar que o consenso não existe,
mas ao serem pilares do sistema jurídico e político é
imperativo que dêem uma resposta. Porém, a fundamentação de
suas decisões poderia ser mais honesta intelectualmente, o que
ajudaria aos participes a entender o problema de suas situações
específicas.
O presente trabalho visa fazer uma revisão crítica da sentença
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para mostrar os
seus erros desde uma perspectiva epistêmica da Filosofia da
Linguagem. Posteriormente, trataremos de dar uma possível solução a
esses erros.
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Resumo:

Introdução: A construção e colonização do que hoje é conhecido
como Oeste do Paraná envolveu uma miríades de cobiças
convenientes ao seu próprio tempo, o espaço contudo- limitado de
própria natureza- sempre foi algo negligenciado tal qual aqueles
que primariamente nele viviam. O exame de tal cenário é ainda mais
árduo quando nos defrontamos com princípios não ordinários à nossa
realidade. Objetivo: Esta pesquisa bibliográfica pretende analisar,
sob uma ótica histórica, sócio-jurídica e antropológica, a evolução
dos textos jurisdicionais a respeito dos povos indígenas tanto no
âmbito nacional quanto internacional e em especial a construção do
conflito no Oeste Paranaense. Metodologia: Revisão crítica literária
através de fontes digitais e impressas, aliadas ao viés investigativo,
alicerçado na criatividade e conhecimentos nas áreas de bioética e
Direito. Discussão/Resultados: Desde a gênese do período colonial
encontram-se políticas sociais relacionadas aos povos indígenas e
não rara às vezes estas eram construídas em busca da conquista
material ou espiritual fosse do próprio indivíduo ou de sua identidade
cultural. Exemplo disto foram as Missões Jesuíticas, fundamentais
na colonização do Guairá, por considerar condenável o modelo
de vida dos indígenas, visavam modificar e reduzir as comunidades
nativas “dispersas à vida civil e cristã, organizando-a em povoados,
para que viabilizasse a mudança de seus hábitos”¹. Todavia vale
observar a evolução desde o século passado com a Convenção e
a Recomendação sobre populações indígenas e tribais de 1957²,
a Convenção Nº 169 da OIT³ bem como a Constituição(2008)
onde a visão acerca destes povos passa a ser mais de respeito
face ao multiculturalismo do que a integracionista, e produzindo
assim grandes efeitos positivos no campo teórico e prático da
realidade indígena. Dentro deste pensamento esta pesquisa analisa

a relação existente entre estas medidas contemporâneas, bem
como a necessidade de melhora das mesmas, com a diminuição
da discriminação sócio- racial ainda existente para com os povos
primários. Conclusão: Se, por um lado, os recentes avanços no campo
da cientificidade sócio-jurídica demonstram raios de esperança, por
outro lado a situação dos povos primários está longe de ser alvo
de uma perspectiva construtiva e positiva quanto sua resistência e
manutenção. O Oeste do Paraná teve sua colonização mediante a
exploração manufatureira de recursos naturais em grande escala no
qual o papel dos indígenas se fez presente desde sua início, fosse
como escravo ou marginal, a perseguição e segregação sempre foram
presentes e continuam até hoje sem nenhum sinal de escrúpulo. Por
tanto, é assaz importante e imprescindível a apuração de medidas
sociais e legislativas que viabilizem e incentivem o respeito e a
disseminação responsável da cultura indígena na sociedade OesteParanaense para que se elucidem os preconceitos e temores no que
diz respeito a tais povos.
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Resumo:

Introdução: A dengue é uma enfermidade febril aguda, em geral
benigna, com amplo espectro clínico que abrange desde formas
oligossintomáticas até quadros graves que resultam em
hospitalizações ou óbitos. O Brasil é campeão mundial em
número de pacientes acometidos por dengue. Não há ainda
prevenção efetiva por vacina ou tratamento etiológico eficaz,
com controle dos sintomas por drogas de venda livre. Só a
dipirona e paracetamol mereceram recomendação do Ministério da
Saúde (MS) para uso na dengue, apesar da homeopatia ser
especialidade médica e do registro pela Anvisa de um
medicamento homeopático como auxiliar no tratamento dos
sintomas da dengue. O Manual do MS para diagnóstico e manejo
clínico da dengue, de forma enfática, “não recomenda que o
tratamento homeopático seja indicado como substitutivo ao
tratamento recomendado neste protocolo clínico” e ainda
“contra-indica qualquer forma SUBSTITUTIVA de tratamento da
Dengue, que não seja a prevista no protocolo oficial vigente
no pais, incluindo a utilização de medicamentos homeopáticos”.
Objetivos: Analisar a desigualdade, por parte do MS, na
recomendação de medicamentos para controle sintomático de
pacientes com dengue.
Metodologia: Apreciação crítica de documentos técnicos
oficiais assinados por autoridades do MS sobre dengue no
Brasil, bem como notas técnicas específicas enviadas em
resposta a intimações do Ministério Público Federal sobre
eventuais riscos do paracetamol no tratamento de pacientes
acometidos por dengue.
Discussão: Crescentes e recentes indícios na literatura médica
apontam para a associação do paracetamol com eventuais

complicações da dengue: doses acima de 60mg/Kg/dia podem
contribuir para desenvolvimento de hepatite aguda e da forma
hemorrágica da dengue ou da síndrome do choque de dengue, e
crianças com dengue, tratadas com doses excessivas de
paracetamol, apresentaram um risco quase 5 vezes maior de
aumento até 3 vezes dos níveis de transaminases séricas.
Cogitou-se no passado a proibição da publicidade de
medicamentos à base de paracetamol durante epidemias de
dengue, mas tal medida nunca foi efetivada. Apesar da alta
segurança dos medicamentos homeopáticos, e do registro na
Anvisa, após testes em animais e seres humanos, de
medicamento auxiliar na dengue, foi rechaçado pelo MS o uso da
homeopatia como alternativa para controle sintomático da
dengue. Não está suficientemente motivada tal decisão,
aparentemente desproporcional e irrazoável. A apreciação
crítica do princípio da proporcionalidade impõe o respeito ao
princípio da dignidade da pessoa humana, a análise do
equilíbrio entre a adequação da medida e o fim de interesse
público pretendido e da objetividade ou da busca da verdade,
ao lado dos princípios de igualdade e eficiência, além do
respeito ético à autonomia de médicos e pacientes.
Considerações: Há necessidade de maior transparência, e
motivação, em decisões técnicas do MS em relação ao tratamento
medicamentoso sintomático da dengue.
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