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A Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) 

apresenta o XIII Congresso Brasileiro de 
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Clinica e I Jornada Brasileira de Ética Em 
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temas: Democracia, Saúde e Direitos Humanos. 

É com satisfação que compartilhamos a missão da 

SBB em difundir a bioética e estimular as 

reflexões em diversas áreas do saber. Os trabalhos 

inscritos e as diversas palestras e temas abordados 

são pontes e elementos de amplitude para os 

diálogos. 

Que todos os congressistas se sintam acolhidos 

e instigados a pensarem na pluralidade e nas 

vulnerabilidades humanas; que o diálogo se 

torne a força motriz das relações interpessoais, 

coadunando com cuidados sociais, ambientais 

e tecnológicos, para que juntas e juntos 

alcancemos uma sociedade melhor, mais justa 

e igualitária. 

 

 

A SBB agradece todas as participações! 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Diante a Constituição 

Federal/88, a política pública de saúde passou a 

ser norteada pelos princípios do Sistema Único 

de Saúde - SUS, isto é, universalidade, 

integralidade e a equidade na atenção à saúde. 

Contudo, apesar do empenho desenvolvido, 

ainda existem obstáculos para que seja 

garantido a todos o acesso universal dentro da 

diretriz de atendimento integral à saúde, 

motivo pelo qual surgiu de forma intensa o 

fenômeno da judicialização, podendo ser 

compreendido como a busca ao Poder 

Judiciário, para que este concretize o direito 

constitucional à saúde, não satisfeito pelo 

Poder Executivo por meio de políticas públicas. 

Atualmente, observa-se que o fenômeno da 

judicialização à saúde é recorrente: entre 2008 

e 2017 registrou-se um aumento de 130% de 

demandas judiciais referentes à saúde. 

OBJETIVOS: Haja vista as diferenças 

socioeconômicas e sanitárias coletivas 

verificadas no Brasil, questiona-se se o benefício 

individual impede o atendimento do coletivo, 

colocando-o em posição secundária. Assim, o 

presente artigo fundamenta-se também nos 

princípios bioéticos, convergentes com a ética 

de responsabilidade pública, retratada pela 

Bioética de Intervenção. MÉTODOS: A 

metodologia respalda-se em pesquisas de 

natureza exploratória, com levantamento 

bibliográfico e documental. Para tanto, foi 

realizada análise de conteúdo jurisprudencial, 

legislativo e doutrinário. RESULTADOS: Verifica-

se a necessidade de incorporar a Medicina 

Baseada em Evidências nos pedidos e nas 

decisões judiciais, a fim de equilibrar o direito 

individual e o coletivo, como também, para 

nortear as decisões judiciais, visto que a falta de 

conhecimento técnico por parte dos juízes 

interfere nas decisões relativas à saúde. 

DISCUSSÃO: Destaca-se que a promoção desses 

direitos, por meio de ações judiciais, se coloca 

como um tema controverso. Por um lado, a 

judicialização da saúde ampara a necessidade 

individual de cada paciente a medicamentos e 

outros serviços de elevado custo, não avaliados 

ou não incorporados pelo SUS. Em 

contrapartida, provoca a redistribuição dos 

gastos públicos concernentes ao tema, 

sobrepondo as necessidades individuais às 

coletivas e, portanto, viola o princípio bioético 

da justiça, vez que este preconiza a distribuição 

apropriada de deveres e benefícios sociais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebe-se que a 

relação estabelecida entre acesso à justiça e à 

saúde possui efeitos benéficos na 

responsabilização do Estado, para que este 

desenvolva procedimentos adequados de 

incorporação, compra e distribuição de 

tratamentos medicinais pela rede pública. Para 

isso, é imprescindível que o Poder Judiciário 

tenha um controle sobre demandas julgadas 

procedentes, de forma que o SUS incorpore os 

medicamentos ou procedimentos terapêuticos 

autorizados, paulatinamente, nos serviços de 

saúde pública. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética. Judicialização. 

Direito à Saúde. Medicina Baseada em 

Evidências.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este estudo identificou e 
analisou os conteúdos das disciplinas de 
Bioética existentes nos Cursos de Terapia 
Ocupacional, sua relação com a Declaração 
Universal de Bioética e Direitos Humanos 
(DUBDH) e o Código de Ética e Deontologia de 
Terapia Ocupacional. Essa análise considera as 
ementas das disciplinas seja de Bioética, seja  
conjunta com outros conteúdos como Ética e 
Deontologia ou conteúdos inseridos em outras 
disciplinas, A Bioética, ética da vida,considera 
sua origem na década de 1970, nos Estados 
Unidos, através de Van Rensselaer 
Potter.(PESSINI,2015). OBJETIVOS: Identificar e 
analisar conteúdos das disciplinas de Bioética 
nos cursos de Terapia Ocupacional relacionando 
com a DUBDH e com o CEDTO. MÉTODOS: 
Foram analisados vinte projetos pedagógicos de 
instituições de ensino superior públicas, para 
identificar conteúdos de Bioética e aplicados 
128 questionários com docentes associados da 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em Terapia 
Ocupacional, analisando a compreensão entre 
os conteúdos das disciplinas sobre a Bioética. 
RESULTADOS: Os Projetos Pedagógicos foram 
agrupados de acordo com as ementas das 
disciplinas e sua relação com a DUBDH e o 
CEDTO. As respostas analisadas foram 
categorizadas de forma quantitativa. Os 
resultados demonstraram que os conteúdos das 
ementas das disciplinas de Bioética estão mais 
direcionados ao Principialismo como referencial 
teórico do que à Bioética de Intervenção, às 
situações persistentes e situações emergentes, 
à pesquisa com seres humanos. A Bioética de 
Intervenção (BI) classifica como, “temas 
persistentes (cotidianos, mais antigos – como a 
exclusão social, a discriminação, a 

vulnerabilidade, o aborto) ou emergentes (de 
fronteiras, mais recentes – como a genômica, os 
transplantes ou as tecnologias 
reprodutivas).(GARRAFA,2010).Existe relação 
dos conteúdos com o CEDTO, mas pouca 
relação como a DUBDH nos conteúdos. 
DISCUSSÃO: A Bioética nos cursos de Terapia 
Ocupacional sofrem influência dos referenciais 
europeus e norte americanos, sendo necessário  
incentivo à aproximação do movimento contra - 
hegemônico sul americano. Estudar a 
constituição do campo da produção da saúde e 
o terapeuta ocupacional como agente deste 
campo requer abordar a produção de saberes e 
práticas neste domínio. Pensar a constituição 
dos campos específicos da Terapia Ocupacional 
implica, portanto, em inscrever o debate no 
diálogo epistemológico mais amplo, 
contextualizando os processos históricos que 
permeiam a fundação da profissão, o 
desenvolvimento de suas práticas e suas 
reorganizações.(GALHEIGO,2008) 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: As disciplinas são 
obrigatórias em sua maioria, demonstrando o 
reconhecimento de sua importância da Bioética 
na formação do terapeuta ocupacional. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética; Formação 
Profissional; Terapeuta Ocupacional 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Enfermagem no Brasil teve o 
seu reconhecimento legal no século XX. Os 
princípios éticos e morais da profissão são 
norteados pelo Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, que teve a sua primeira 
elaboração em 1958 e sua última reformulação 
em 2017. No ano de 2005, a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO) aprovou a Declaração 
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, 
que dispõe sobre princípios éticos relacionados 
às ciências da saúde, da vida e tecnologias 
associadas, quando aplicados aos seres 
humanos, em suas dimensões sociais, legais e 
ambientais. OBJETIVOS: O presente estudo teve 
por objetivo analisar o novo Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem à luz da 
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 
Humanos MÉTODOS: Foi adotado como 
método, o estudo exploratório, documental, 
qualitativo, por meio da hermenêutica e 
dialética. Foi verificado que ao longo do 
processo histórico da enfermagem brasileira, 
por meio das contribuições, lutas e conquistas, 
houve o desenvolvimento da legislação 
profissional e seu atual código de ética. 
RESULTADOS: Mediante a análise foram 
mapeados os quinze princípios bioéticos da 
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 
Humanos da Unesco contemplados no novo 
código de ética dos profissionais de 
enfermagem. DISCUSSÃO: Estão no novo 
código: o respeito à dignidade e as liberdades 
fundamentais da pessoa, da autonomia e 
responsabilidade, da justiça, dos direitos e 
deveres profissionais, do respeito à privacidade 
e a confidencialidade, do direito à informação e 
o consentimento livre e esclarecido, entre 
outros. Conclui-se que o estudo aprofundado, a 

reflexão, e a aplicação de tais princípios éticos e 
bioéticos, contidos neste código, são 
fundamentais para o bom desempenho da 
prática profissional de enfermagem. Todos os 
princípios coadunam com a prática profissional 
autônoma e segura, à pessoa, família e 
coletividade, livre de riscos e danos decorrentes 
de imperícia, imprudência e negligência, 
entretanto, quando não atendidos, apresentam 
a correlação direta com as infrações éticas e os 
fatores desencadeantes para os processos 
éticos, disciplinares e legais. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Conclui-se que o estudo aprofundado, a 
reflexão, e a aplicação de tais princípios éticos e 
bioéticos, contidos neste código, são 
fundamentais para o bom desempenho da 
prática profissional de enfermagem. Todos os 
princípios coadunam com a prática profissional 
autônoma e segura, à pessoa, família e 
coletividade, livre de riscos e danos decorrentes 
de imperícia, imprudência e negligência, 
entretanto, quando não atendidos, apresentam 
a correlação direta com as infrações éticas e os 
fatores desencadeantes para os processos 
éticos, disciplinares e legais. 

PALAVRAS CHAVE: Enfermagem. Código de 
ética. Bioética. Direitos Humanos 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL. Resolução. Conselho Federal de 
Enfermagem, (Org.). Resolução COFEN nº 564 
de 06 de novembro de 2017. Dispões sobre o 
Código de Ética Profissionais de Enfermagem. 
Brasília, DF, Diário Oficial da União. 06 dez. 
2017. Seção1, p157. 

DECLARAÇÃO Universal sobre Bioética e 
Direitos Humanos. O Mundo da Saúde. São 
Paulo (SP), v.29, n.3, p.457-458, jul./set., 2005. 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

21 
 

DURAND, Guy. Introdução geral à Bioética: 
história, conceito e instrumentos. 4. ed. São 
Paulo: Centro Universitário São Camilo: Loyola, 
2012. 431 p. Tradução de: Nicolás Nyimi. 

GARRAFA, Volnei. Reflexão sobre políticas 
públicas brasileiras de saúde à luz da bioética. 
In: FORTES, Paulo Antônio de Carvalho; ZOBOLI, 
Elma Lourdes Pavone (Org.). Bioética e Saúde 
Pública. 2. ed. São Paulo: Centro Universitário 
São Camilo; Loyola, 2003. Cap. 4. p. 49-62. 

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. 24. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 304 p. 
Tradução de: João Dell'Anna. 

 

. 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

22 
 

A bioétia na educação básica: uma leitura a partir dos documentos 
norteadores da educação no Brasil 

Título do trabalho 
Oral 

Modalidade 

Bioética e Educação 
Área Temática 

VALQUIRIA ELITA RENK 
Autor Apresentador 

VALQUIRIA ELITA RENK, CRISTOPH  ENNS 
Autores 

  

Código: 1360 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A inserção da Bioética e seus 

referenciais nos documentos norteadores da 

Educação Básica Brasileira OBJETIVOS: 

Investigar se os referenciais da Bioética são 

contemplados na Educação Básica, como 

estabelecido no artigo 23 da Declaração 

Universal sobre Bioética e Direitos Humanos - 

DUBDH. MÉTODOS: É uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, descritiva, documental, 

cujas fontes são: a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação -LDB, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica-DCNEB, o 

Plano Nacional de Educação - PNE, e a Base 

Nacional Comum Curricular- BNCC. Os 

referenciais bioéticos propostos pela Teoria dos 

Referenciais aproximam a discussão Bioética 

com as questões sociais, ambientais, os direitos 

humanos e de convivência. Foram selecionados 

como categorias analíticas: Bioética, Ética, 

Responsabilidade Social, Interdisciplinaridade / 

Transdisciplinaridade, Respeito, Cuidado e 

Cidadania, pois se reconhece neles ferramentas 

com o potencial de identificar e analisar os 

saberes da Bioética na Educação Básica e 

também pela sua proximidade com a Teoria do 

Pensamento Complexo. RESULTADOS: O termo 

Bioética é mencionado apenas uma vez nos 

documentos analisados, mas, os outros 

referenciais bioéticos pesquisados, fazem parte 

da cultura escolar. A pesquisa mostra a 

prevalência dos referencias Respeito, Cidadania, 

ética e menor quantidade Interdisciplinaridade, 

Cuidado, Responsabilidade social e Bioética. Há 

maior quantidade de menções nas DCNEB e na 

BNCC, e menor quantidade de menções na LDB 

e no PNE. A única menção ao termo Bioética na 

BNCC não é sobre conteúdo, mas, está nas 

informações de elaboração do documento. 

DISCUSSÃO: Os resultados mostram que a 

Bioética ainda não faz parte da cultura escolar, 

com um saber inter disciplinar. Os documentos 

analisados ainda não incorporaram a temática, 

mas, os referenciais bioéticos já são ministrados 

como conteúdos escolares.Os resultados são 

analisados na perspectiva da Teoria da 

Complexidade (MORIN,  2004, 2010) e da 

Bioética; (HOSSNE, 2006, PESSINI, 2009, 

POTTER, 2016). CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

pesquisa mostra que ensino de Bioética como 

um direito aos estudantes da educação básica, 

ainda não é garantido, como proposto no artigo 

23 da DUBDH. Os documentos norteadores da 

educação básica, produzidos após os anos 2000 

já trazem vários referenciais bioéticos, 

garantindo o respeito aos outros, ao meio 

ambiente, o cuidado com os outros, como um 

princípio de vida, a dignidade humana, valores 

éticos e a construção da cidadania. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética; Educação Básica; 

Complexidade. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Introdução: O Programa Agente 
Comunitário de Saúde (ACS), oficialmente 
implantado no Brasil em 1991 na Atenção 
Básica, visava uma intervenção no processo da 
Atenção à Saúde.  Envolvem profissionais de 
nível médio que atuam no cuidado a indivíduos 
e grupos, tendo como cenários os ambientes 
familiares e de coletividades. Em agosto de 
2018 existiam 263.700 ACS, em 98 % dos 
municípios brasileiros, em múltiplos cenários de 
condições de vida. Após o curso de formação 
técnica, estes profissionais deverão ser capazes 
de atuar tanto em processos de Saúde como na 
busca de autonomia e responsabilização 
coletiva em Saúde. OBJETIVOS: Objetivo: 
Verificar a existência de conteúdos ligados a 
Bioética no processo educacional/pedagógico 
de formação dos ACS para fazer frente a 
conflitos éticos no ambiente de trabalho. 
MÉTODOS: Método: Foram verificados 
artigos/documentos relativos ao trabalho do 
ACS, características/competências necessárias e 
os conteúdos programáticos dos documentos 
balizadores da Educação Técnica no Brasil para 
a formação do ACS. Foi procurada uma relação 
dessas características/competências e dos 
conteúdos programáticos na formação do ACS 
com os princípios da Declaração Universal sobre 
Bioética e Direitos Humanos da UNESCO/2005 
(DUBDH). RESULTADOS: Resultados: 
Encontramos nessa conjuntura de trabalho: 
integração entre as equipes; planejamento das 
ações; promoção da saúde; prevenção de 
doenças; trabalho nos espaços de convivência 
comunitária; postura no cuidado; mobilização 
social; sigilo e privacidade; crítica sobre as 
práticas em Saúde; reconhecimento como 
agentes éticos e políticos; ambiente de relações 

interpessoais; percepção entre o limite de ser 
trabalhador da Saúde e morador da 
comunidade, dentre outras. Os conteúdos 
programáticos/ pedagógicos/educacionais 
propostos contemplam áreas de abrangência 
em saúde ligados às necessidades no campo 
biomédico, com ênfase no cuidado em doenças. 
DISCUSSÃO: Discussão: Evidenciamos 
ambientes de conflitos éticos envolvendo os 
ACS, comunidades, famílias ou grupos, equipes 
multidisciplinares, gestores da Saúde, bem 
como na necessidade de agir como agenciador 
ético e político em Saúde. Para tanto uma 
necessária crítica ao processo de 
formação/profissionalização e a necessidade de 
aproximação entre os ambientes de formação e 
de trabalho (integração ensino-serviço) se faz 
necessária. Processos pedagógicos integrados 
às condições de trabalho, a vida dos 
servidores/trabalhadores e socioculturais das 
comunidades envolvidas, são fundamentais. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considerações finais: 
Os conteúdos bioéticos da DUBDH podem se 
apresentar para resolução de conflitos éticos no 
trabalho do ACS. Princípios como Beneficio e 
Dano, Consentimento, Vulnerabilidade, 
Equidade, Não-Estigmatização e Não-
Discriminação, Respeito pela Diversidade 
Cultural, Compartilhamento de Benefícios, 
Proteção do Meio Ambiente e Responsabilidade 
Social, dentre outros, devem compor os 
processos de formação profissional dos ACS. 

PALAVRAS CHAVE: Agente Comunitário de 
Saúde, Bioética, Educação em Saúde 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Esse estudo apresenta a 

compreensão da vulnerabilidade no 

envelhecimento humano, através do método 

fenomenológico steniano. A vulnerabilidade 

deriva do latim vunerable, ferir/lesão, foi 

ampliada no século XX, para as resoluções, leis e 

tratativas de direitos que se destinam aos 

grupos ou pessoas, jurídicas e politicamente 

fragilizadas, cujo, atributo inegável é o respeito 

integral a dignidade humana. O processo de 

envelhecimento humano, acrescido de 

integralidade perpassa o biológico, o físico, o 

econômico, o familiar, e principalmente o 

individual e o sociocultural. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), os 

grupos de idosos que configuram situação de 

vulnerabilidade são caracterizados pela idade 

superior a 80 anos, os que residem sozinhos, as 

mulheres, especialmente as solteiras e as viúvas 

que estão abrigadas em instituições, e de certa 

forma estão isolados socialmente, também os 

que não têm filhos e apresentam limitações 

severas ou incapacidades, ou seja, casais em 

que um dos cônjuges é incapacitado, doente, 

e/ou têm recursos escassos que tornam os 

idosos frágeis OBJETIVOS: Discutir o método 

fenomenológico steniano na ótica da 

vulnerabilidade do envelhecimento humano. 

MÉTODOS: Revisão de literatura, através do 

método epistemológico sistemático a partir dos 

dados disponíveis na Biblioteca Virtual em 

Saúde, Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

do Ministério da Educação e Cultura, e livros. 

Sendo o total de 10 bibliografias levantadas e 

foram utilizadas 4, correspondentes aos anos de 

2006 a 2015, com base nos descritores: 

“fenomenologia e envelhecimento humano”. 

RESULTADOS: A vulnerabilidade no 

envelhecimento resulta de fatores intrínsecos 

ao ser humano, o corpo físico, a psique e o 

espírito. Os fenômenos mostram através dos 

significados, fatos e sentidos, encontrados nos 

referenciais, o indicativo da especificidade 

humana. Em geral, essa fase específica do 

envelhecimento pode acentuar a fragilidade em 

todos os aspectos da vida. Portanto, esses 

fenômenos podem somente ser compreendidos 

pelo ser humano, pois é o único ser capaz de 

compreender algo de si e apreende-lo em sua 

essência. DISCUSSÃO: A obra “La struttura della 

persona umana”, parte do rigor filosófico, 

através da pesquisa racional da estruturação 

humana, cujo, método é o fenomenológico. A 

partir dessas premissas, conceitua a força vital 

constituinte de três elementos complexos: 

psicofísico-espiritual, as quais são territórios do 

ser humano. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 

método fenomenológico possibilita a 

compreensão da vulnerabilidade no 

envelhecimento humano, dado pela 

importância de verificar os significados, os fatos 

e os sentidos dessa especificidade. 

PALAVRAS CHAVE: Vulnerabilidade. 

Fenomenologia. Envelhecimento Humano 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O direito de recusar tratamento 

médico, originado da normativa do Código Civil 

brasileiro, aponta para um descortinar de 

pressupostos fundamentais. É necessário 

pensar na admissibilidade dessa prerrogativa 

considerando o elemento da informação como 

indispensável à conformação adequada das 

condutas do médico e do paciente. OBJETIVOS: 

Demonstrar que a compreensão da informação 

pelo paciente é elemento fundamental ao 

exercício adequado do direito de recusar um 

tratamento médico e avaliar como o médico 

deve pautar a sua conduta profissional com o 

fulcro de garantir o legítimo exercício do direito 

de recusa. MÉTODOS: Pesquisa teórica  de 

natureza qualitativa consistente em 

levantamento bibliográfico relevante através do 

método analítico-discursivo. RESULTADOS: A 

autonomia das partes envolvidas resguarda o 

dever do médico em esclarecer as implicações 

decorrentes de uma conduta que recusa um 

tratamento tecnicamente adequado e o direito 

do paciente, movido por um plexo extenso de 

motivações, em não assentir com o tratamento 

ou protocolo clínico sugerido. A conformação 

dos deveres e direitos das partes dialogantes 

perpassa pela preocupação mútua de 

compreensão do conteúdo dialogado, 

revelando uma relação onde a informação é de 

fato um dever recíproco. DISCUSSÃO: No 

âmbito da relação médico-paciente, é possível 

perceber dificuldade acentuada na obtenção de 

um consentimento adequadamente informado, 

tendo em vista a necessidade de que o mesmo 

pressuponha a aferição da compreensão pelo 

sujeito integrante do diálogo. O discurso técnico 

do médico precisa chegar ao paciente, a fim de 

que o mesmo possa ter o esclarecimento 

necessário para decidir evadir-se do tratamento 

sugerido. Compreender o conteúdo informado 

torna-se então um pressuposto fundamental à 

legitimidade da recusa. Disso resulta que aferir 

a simples capacidade do paciente não evidencia 

verificar a sua real condição de autônomo, o 

que resulta  na necessidade de compreender a 

separação dos conceitos. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A configuração adequada da recusa a 

tratamento médico, revelada pela formalidade 

dos termos de consentimentos, deve ter como 

fundamento a compreensão da informação 

fornecida pelo médico ao paciente, quando do 

esclarecimento das implicações da abstenção 

terapêutica, e fornecida pelo paciente ao 

médico, quando expressa cognitivamente que 

compreendeu as possíveis consequências da 

decisão que manifesta. Defende-se a exclusão 

de consentimentos vazios, incapazes de revelar 

a legitimidade dos seus conteúdos se pautados 

apenas na formalidade escrita. A compreensão 

é de fato um elemento subjetivo, de difícil 

aferição para o plano jurídico, mas necessária à 

constituição de uma relação que envolva uma 

recusa conforme os comandos da bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: John Rawls cunhou o conceito 

de Justiça como Equidade a partir da 

constatação de que em um contexto hipotético 

de véu de ignorância o utilitarismo seria 

rechaçado. O Utilitarismo, conforme pensado 

por Stuart Mill, acata o princípio da Maior 

Felicidade como fundamento moral: as ações 

são eticamente corretas quando promovem a 

maior soma de felicidade possível ao maior 

número de pessoas. O problema é que, por 

definição, esta doutrina concebe que um grupo 

ficará de fora da “maior felicidade possível”. A 

concepção de Justiça enquanto Equidade 

preconiza o oposto da Utilitarista: preocupa-se 

em buscar os fundamentos da justiça para toda 

sociedade ao invés de buscar satisfazer 

inclinações individuais. OBJETIVOS: Demonstrar 

que a população em situação de rua é grupo em 

vulnerabilidade extrema, que encontra na rua o 

último espaço possível para sua existência. 

Apontar a concepção equânime de justiça 

enquanto possibilidade de equilíbrio entre os 

interesses coletivos e individuais através de 

ações compensatórias àqueles menos 

afortunados socialmente. MÉTODOS: Pesquisa 

teórica do tipo Revisão Narrativa/ Análise 

Crítica. RESULTADOS: A População em Situação 

de Rua é um dos grupos negativamente 

afetados pela concepção Utilitarista. Em 2009 

foi realizado, pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o 

último levantamento oficial sobre a População 

em Situação de Rua, grupo que carece de 

pesquisa censitária. O estudo apontou que 

31.922 pessoas, acima de 18 anos, viviam em 

situação de rua no Brasil. Uma pesquisa 

desenvolvida na cidade de Curitiba, em 2013, 

junto à população em situação de rua, 

demonstrou que esse grupo não é contemplado 

por políticas públicas adequadas de moradia, 

higiene, trabalho e saúde. DISCUSSÃO: Rawls 

argumenta que frente ao “véu de ignorância”, 

contexto em que todos deixam de lado suas 

circunstâncias de vida e se colocam em situação 

de equidade, isenta de posições superiores de 

barganha, os sujeitos estarão eticamente aptos 

para definir quais princípios governarão a 

sociedade em que estão inseridos – a visão 

positiva de homem faz com que o autor 

acredite que nenhum sujeito gostaria de ser 

oprimido pela maioria. De acordo com esta 

concepção, a distribuição de aptidões e talentos 

individuais é fruto de uma loteria natural, sendo 

assim eticamente arbitrária, de modo que é 

necessário corrigir as diferenças sociais e 

econômicas advindas de tais desigualdades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A concepção 

equânime de justiça, comprometida com a justa 

distribuição de recursos e acesso aos bens 

primários essenciais à vida humana, é 

pertinente e relevante para proposição de 

políticas públicas comprometidas com a 

emancipação humana. 

PALAVRAS CHAVE: População em Situação de 

Rua; John Rawls; Utilitarismo  
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: O Brasil é o segundo maior 
exportador de minério de ferro, conforme 
afirmado em nota pela Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva (ABRASCO).  A mineração se 
apresenta como sendo uma atividade 
econômica que sustenta diversas comunidades, 
como ocorre em várias cidades do estado de 
Minas Gerais, e imperativa do desenvolvimento 
do país e do conforto da civilização humana. O 
modelo brasileiro minerário é a 
megamineração, onde se viabiliza enorme 
quantidade de áreas mineradas, com 
tecnologias que permitem a produção de 
minério de ferro ainda que em concentrações 
menores, o que amplia a quantidade de rejeitos 
a serem armazenados. Ocorre que temos as 
maiores minas do mundo e lidamos 
proporcionalmente com impactos negativos 
provindos dessa atividade. Somado a isso, esses 
impactos também são motivados por questões 
como o uso de tecnologias inapropriadas; 
avaliações incompletas ou inadequadas dos 
reais riscos e impactos dos projetos antes de 
licenciar as empresas; a contratação de técnicos 
menos experientes ou sobrecarga dos mais 
experientes e a intensificação da produção e 
pressão por redução nos custos a partir do 
momento de retração dos preços. OBJETIVOS: 
O presente trabalho objetiva estudar, sob o 
enfoque dos princípios da Macrobioética, como 
o desenvolvimento econômico, no âmbito da 
mineração, pode se dar de forma sustentável, 
de modo a que o risco ou existência de 
desastres, mortes e destruição ambiental 
passem a ser pautados acima do preço do 
minério. MÉTODOS: Para tanto, realizou-se 

pesquisa teórica de natureza exploratória e 
descritiva, com levantamento bibliográfico e 
documental na seara jurídica, ambiental, 
minerária e bioética. RESULTADOS: Observa-se 
que o investimento em novas tecnologias, como 
o uso da separação eletromagnética ou a 
empilhagem a seco, deveriam receber maiores 
incentivos. Entretanto, por questões como a 
pressa para iniciar as operações no período de 
preços altos, ou o elevado custo do 
investimento, esse fica em segundo plano. 
DISCUSSÃO: Com isso se faz o dilema bioético a 
ser explorado: a necessidade da mineração, em 
face dos proveitos econômicos e de 
desenvolvimento trazidos por ela, contrapondo 
a necessidade de sustentabilidade na 
mineração, não só para garantir a segurança e a 
vida das comunidades próximas, mas 
especialmente para preservar o recurso para as 
futuras gerações. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Concluiu-se que em um cenário ideal, onde os 
entes governamentais e a sociedade brasileira 
primassem pelos direitos constitucionais à vida, 
à saúde e ao meio ambiente equilibrado, os 
padrões de gestão ambiental e tecnologias 
deixariam de oferecer riscos que apresentam 
atualmente. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A construção dos critérios 
psiquiátricos em autismo, desvelam reflexos do 
patriarcado. Desde as primeiras  pesquisas com 
Kanner até a última atualização do DSM, 
passando a teoria do cérebro hipermasculino 
direciona olhares neurossexistas. As referência 
heteronormativas  binárias não são capazes de 
responder  às particularidades neuro diversas 
que os autistas apresentam em seus 
comportamentos. Em consequência as 
mulheres autistas são estigmatizadas, 
discriminadas e invisibilizadas. OBJETIVOS: 
Análise dos estudos em psiquiatria que 
compuseram os critérios de diagnóstico e 
prevalência de mulheres autistas. MÉTODOS: 
Pesquisa bibliográfica RESULTADOS: Análise 
histórica da construção dos critérios de 
diagnóstico de prevalência em autismo, 
observou-se que a referência do patriarcado 
permeou e ainda imputa olhares díspares às 
mulheres. As referências metodologicas são 
neurossexitas. DISCUSSÃO: Estima-se que 1% 
da população mundial seja autista. No 
diagnóstico do autismo a avaliação é 
observacional, não há nenhum tipo de exame 
específico. (1) Ao estudar os testes avaliativos, 
há claramente referências de comparação 
heteronormativas. A trajetória de construção 
desses estudos foi historicamente referendada 
pelo patriarcado neurossexista. (2) 
A prevalência de gênero considerada hoje no 
autismo é de 4 homens para 1 mulher. Segundo 
Judith Gould, da National Autistic Society (2011) 
a proporção real pode ser de 1,5 para 1. Nesse 
percurso enquanto Kanner culpava as mães 
pelo autismo dos filhos, considerando uma 
forma de psicose infantil, (3) experimentos 
médicos, que nesse momento eram cobrados 
mais rigores éticos como autonomia e 

beneficência. Excluíam as mulheres quase que 
totalmente de suas experiências, pois poderiam 
engravidar, causando prejuízos a pesquisa.(4)  
Toda a elaboração dos diagnósticos em autismo 
foi permeada pelo patriarcado vigente na 
europa e américa. 
Pesquisas e protocolos com pessoas de maioria 
do sexo masculino eram elaborados a detectar 
o autismo em homens, somente. Portanto, 
menos mulheres investigadas e menos 
diagnosticadas.   
Os resultados estatísticos, que levam em conta 
apenas pessoas oficialmente diagnosticadas, 
atestam mais homens do que mulheres 
autistas. Os dados divulgados convencem 
profissionais de que há mais homens autistas do 
que mulheres.  
Em consequência disso, ao fazerem novas 
pesquisas, estes pesquisadores criam teorias 
que procuram explicar essa diferença de sexo, 
sem questionar se o problema está no 
diagnóstico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Milhares 
de meninas e mulheres são subdiagnosticadas. 
O que as exclui dos acessos a saúde e vida 
social. A mudança desse paradigma médico é 
uma questão de saúde pública. 
É preciso incluir novas abordagens 
neurodiversas, que avaliem todas as 
diversidades sexuais para diagnósticos nas 
pesquisas.  

PALAVRAS CHAVE: Autismo, mulher, 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os recentes casos envolvendo a 
morte de crianças em razão da suspensão do 
suporte vital, mesmo com a incisiva oposição 
dos pais, demonstram a necessidade de um 
debate transdisciplinar sobre o conteúdo do 
princípio do melhor interesse da criança e a 
extensão dos poderes-deveres decorrentes da 
autoridade parental. Poderia a morte, em 
determinadas situações, representar o melhor 
interesse da criança? OBJETIVOS: Partindo dos 
casos Charlie Gard e Alfie Evans, este trabalho 
tem por objetivo a busca de parâmetros para a 
tomada de decisões voltadas à terminalidade da 
vida infantil. MÉTODOS: A presente pesquisa 
possui um enfoque teórico-conceitual, 
utilizando-se do procedimento de análise de 
conteúdo, com base em uma revisão 
bibliográfica transdisciplinar. RESULTADOS: A 
partir do estudo dos casos, tentou-se 
estabelecer alguns parâmetros para a tomada 
de decisão em casos terminalidade da vida 
infantil: 
i) Não sendo possível nenhum tipo de vivência 
autônoma por parte da criança, em momento 
presente ou futuro, outros princípios bioéticos 
devem ser analisados, especialmente a 
beneficência e a não-maleficência. Assim, deve-
se adotar a alternativa que cause as maiores 
vantagens ao paciente, abstendo-se de escolhas 
capazes de causar danos e sofrimento. 
ii) Não sendo possível uma conclusão sobre os 
prováveis benefícios ou a existência de danos à 
criança, havendo, portanto, um desacordo 
razoável sobre alternativa mais adequada, 
defende-se que a decisão deve ser atribuída aos 
pais. Por outro lado, nos casos em que fique 
comprovada a futilidade do tratamento e, 
principalmente, a possibilidade de dor e 

sofrimento por parte da criança, o caminho 
deve ser em direção a uma morte digna. 
DISCUSSÃO: Na análise dos casos apresentados, 
entende-se ter sido tomada a decisão adequada 
ao contexto, principalmente em razão da 
irreversibilidade dos danos cerebrais, sem 
qualquer possibilidade de autonomia futura ou 
mesmo de abertura ao outro, no sentido de 
alteridade. Assim, embora o conceito de vida 
boa seja indefinido e plural, não se vislumbra 
qualquer manifestação de pessoalidade que 
justificasse a manutenção do suporte vital. 
Necessário destacar que não havia nenhum 
tratamento capaz de reverter ou melhorar a 
situação clínica de Charlie e Alfie, adentrando 
no âmbito da futilidade médica (princípio da 
beneficência). Ainda, embora houvesse a 
ausência de resposta a estímulos externos, não 
sendo possível afirmar com certeza a presença 
de dor e sofrimento, partindo de critérios 
objetivos, a probabilidade da ocorrência desses 
fenômenos era considerável (princípio da não-
maleficência). CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Conclui-se, a partir dos parâmetros propostos, 
que a morte pode representar o melhor 
interesse da criança em determinadas 
circunstâncias. 

PALAVRAS CHAVE: Melhor interesse da criança; 

autoridade parental; suspensão do suporte 

vital; terminalidade da vida; Charlie Gard; Alfie 

Evans.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Lei 13.819, de 26 de abril de 

2019, que institui a Política Nacional de 

Prevenção da Automutilação e Suicídio, 

estabelece a estratégia nacional para prevenção 

desses eventos e tratamento dos 

condicionantes a eles associados, define 

objetivos para o combate contra a epidemia de 

suicídios do país. A lei funciona como 

dispositivo de coleta de informações 

epidemiológicas pela notificação compulsória 

de casos de tentativa ou consumação de 

suicídio e automutilação com ou sem ideação 

suicida. OBJETIVOS: Discutir a Lei 13.819 e seus 

objetivos à luz dos princípios bioéticos. 

MÉTODOS: Estudo de base de dados e revisões 

bibliográficas que caracterizam o quadro do 

atendimento à saúde mental no Brasil e a 

eficácia de políticas públicas de prevenção ao 

suicídio testados mundialmente, 

correlacionando-os aos objetivos da nova 

política nacional frente aos princípios bioéticos: 

autonomia, beneficência, não-maleficência e 

justiça. RESULTADOS: Construção de leitura 

crítica sobre a lei à luz da bioética e da literatura 

especializada. DISCUSSÃO: O princípio da 

justiça, fundamentada na equidade, é 

conservada pela lei em seus artigos, porém é 

questionável a acessibilidade dos serviços para 

saúde mental, principalmente em regiões rurais 

e distantes de centros urbanos de grande e 

médio porte. Isto foi tratado como objetivo (Art 

3º III). A falta de especialistas nessas áreas e 

dificuldade de transportação têm peso, ainda 

mais considerando o acompanhamento do 

paciente uma das medidas mais efetivas de 

prevenção àqueles eventos. A questão da 

autonomia pode vir à tona em caso de a vítima 

não desejar a notificação, compulsória ao 

médico, ou interpretar a situação como quebra 

de sigilo. Parte da literatura sugere que a 

notificação compulsória pode ter efeito 

desencorajador a pacientes que buscam ajuda, 

comprometendo possivelmente a não 

maleficência. O aumento da promoção do 

cuidado com a saúde mental culturalmente, via 

mídia e educação da população geral; o 

treinamento de profissionais da saúde; e a 

implementação de canais para serviço de 

atendimento telefônico e online podem atender 

o princípio da beneficência. Necessitam, porém, 

de mais evidências e investigação para 

determinar sua eficácia. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A compulsoriedade de notificação 

determinada pela nova lei deve prover 

informações sobre o quadro real da saúde 

mental no Brasil, especialmente em regiões 

menos populosas em que há escassez de 

informações sobre. A política nacional instituída 

é um avanço em direção a melhorias no 

atendimento à saúde mental e foi amplamente 

elogiada. Isso não significa que não irá provocar 

certos questionamentos éticos, principalmente 

caso haja falha em sua implementação 

concreta. 

PALAVRAS CHAVE: Saúde mental; Política 

pública; Lei 13.819; Suicidio; Automutilação 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este ensaio tem a intenção de 

esclarecer que diante do cuidar em saúde, ou 

seja, do acompanhar adequadamente os 

enfermos, impõe-se a tarefa em pensar essa 

práxis como atitude que atravessa todas as 

dimensões humanas. Portanto, cuidar significa 

estar presente e estabelecer uma relação 

pessoal, que como modalidade de ser remete a 

ordem da qualidade das relações, consigo 

mesmo, com o/s outro/s e com o Totalmente 

Outro. Em cumprimento disto, percebe-se na 

pedagogia da ternura um componente 

inevitável na criação de sentido em busca de 

dignidade, pois o sentimento da ternura na sua 

forma mais elevada está ligado profundamente 

a uma escolha de vida fundada sobre a 

modalidade existencial do ser OBJETIVOS: 

Discutir a pedagogia da ternura como escolha 

existencial na modalidade do ser no cuidar em 

saúde. MÉTODOS: Dedutivo, com a 

metodologia qualitativa bibliográfica. 

RESULTADOS: Atualmente, o grande desafio é 

cuidar do ser humano na sua totalidade 

enquanto está sujeito a dor e ao sofrimento, 

nas dimensões física, psíquica, social e 

espiritual. Pois, em ambientes poucos 

humanizados as pessoas são desacompanhadas 

de afeto, atenção e solidariedade. Por isso, 

refletir sobre o cuidar em saúde a partir de uma 

pedagogia da ternura é o melhor caminho para 

o caminhar da humanidade, desde o mundo dos 

afetos, dos sentimentos e da amizade. Um 

cuidado que se abre à modalidade da ternura 

como ser procura um estilo de vida 

permanente, em uma atenção respeitosa da 

vivência do outro numa dimensão de serviço e 

relação amical com tudo e com todos. 

DISCUSSÃO: O cuidado é um tipo de relação 

interpessoal direta e enfática, jamais pode ser 

realizada à distância ou ser teledirigida, o face a 

face é insubstituível na tarefa de acompanhar 

pessoas. O cuidar de alguém não é feito de 

qualquer maneira, mas própria e singular, não é 

apenas estar fisicamente, mas ser com ele no 

sentido mais existencial do termo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O cuidar do outro 

passa pela pedagogia do saber-se parte de uma 

espécie em que o afeto, o carinho, a amizade e 

o amor fundam a condição social humana. Fator 

indispensável para o desenvolvimento do cuidar 

em saúde, uma modalidade de ser que não 

aceita o “analfabetismo afetivo” que é tão 

característico na sociedade atual. 

PALAVRAS CHAVE: Ser humano. Pedagogia da 

Ternura. Cuidar em Saúde 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A prática do psicólogo no apoio 

matricial iniciou no Brasil em 2008, ao qual o 

Governo Federal instituiu o Núcleo de Apoio à 

saúde da Família (NASF), visando ampliar as 

ações da atenção básica, mediante ações 

preventivas, promocionais, de recuperação, 

reabilitação e cuidados paliativos das equipes 

de saúde da família. O apoio matricial e o NASF 

buscam realizar um atendimento 

interdisciplinar, educação permanente em 

saúde dos profissionais e da população, bem 

como exercer a educação popular e promover a 

saúde e humanização, visando resolver conflitos 

que se relacionam direta e indiretamente com a 

qualidade de vida e o bem-estar da população. 

Neste sentido, a bioética da proteção auxilia no 

entendimento dos aspectos morais que afetam 

o bem estar da população em geral. OBJETIVOS: 

O presente estudo, objetiva compreender as 

seguintes vertentes de vulnerabilidade: atuação 

do psicólogo no apoio matricial e quais os seus 

desafios e a relevância deste profissional no 

apoio matricial, o que inclui o NASF. MÉTODOS: 

Esta pesquisa propõe apresentar dados de uma 

revisão bibliográfica de publicações em 

português no período entre 2010 a 2019 sobre 

o trabalho interdisciplinar do apoio matricial e 

seus benefícios. É possível perceber que nesta 

revisão bibliográfica, os nove artigos analisados 

são similares acerca dos desafios encontrados 

pelos profissionais, como prevalecer sua 

atenção de caráter técnico pedagógico. 

RESULTADOS: Os artigos existentes, em sua 

maioria (7) retratam questões que dificultam a 

atividade do psicólogo no NASF, como a não 

efetivação da atuação do psicólogo no NASF, 

entraves, interferências e falta de clareza para a 

atuação, mas não apontam aspectos morais de 

resolução dos conflitos, no que tange a 

atividade e entrega do serviço. Os artigos são 

destacados por suas autorias estarem 

sumariamente no Nordeste, essa temática, o 

trabalho e atuação do apoio matricial é 

diferenciada em todo território brasileiro, na 

região Nordeste existe um enfoque maior 

frente as visitas domiciliares, já na região Sul 

são os atendimentos básicos de enfermagem. 

DISCUSSÃO: O Brasil, por ser um país 

continental e de complexidade diversa, possui 

variabilidade em seu aspecto social, econômico 

e cultural, trazendo necessidade de olhar da 

bioética da proteção. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluiu-se que é restrito o número de 

publicações científicas sobre o trabalho e 

atuação do apoio matricial e NASF, , que teria 

como papel o direcionamento do trabalho de 

humanização e educação com a equipe 

multidisciplinar, realização de visitas 

domiciliares, e reuniões com os agentes 

comunitários de saúde, são alguns dos objetivos 

na atuação do apoio matricial. 

PALAVRAS CHAVE: Atenção primária, 

psicologia, saúde, família, bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este estudo apresenta um 

panorama da saúde integral sob a perspectiva 

da Bioética, com foco no cuidador familiar. A 

arte do cuidar é considerada uma ação 

essencialmente humana, segundo a 

antropologia filosófica, o que a torna um 

fenômeno universal. Os atos e processos de 

cuidar são essenciais desde o nascimento, 

perdura no desenvolvimento, crescimento, 

sobrevivência, e estão presentes no processo de 

morrer. A ação de cuidar é de grande 

responsabilidade interpessoal, sobretudo 

porque quem a executa não está preocupada 

com seu bem estar, mas com o do outro. 

Embora se saiba que existe o processo de 

autorrealização por fazer o bem e o melhor ao 

outro OBJETIVOS: Correlacionar a produção 

científica referente ao familiar cuidador no 

contexto do Cuidado Integral em Saúde, sob a 

perspectiva da Bioética, Humanização e 

Cuidados. MÉTODOS: Revisão sistemática 

desenvolvida a partir de dados disponibilizados 

na Biblioteca Virtual em Saúde, de 2009 a 2019, 

no Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), na coleção SciELO e MEDLINE/PubMed, 

pelos tópicos: Cuidadores, Family Health, Public 

Health e Brazil, nos idiomas inglês, português e 

espanhol. O total encontrado foi de 89 

periódicos e destes foi selecionado seis artigos, 

que contemplaram os descritores. 

RESULTADOS: Na análise dos artigos, denotou-

se cuidadores de idosos, de indivíduos com 

demência e com doenças crônicas. As pesquisas 

confirmam o relato de desconforto emocional, 

abdicação de si, sofrimento psíquico e 

sentimentos complexos e ambivalentes, quanto 

à análise qualitativa de dados. DISCUSSÃO: No 

transcorrer percebeu-se necessidade de melhor 

definição de termos, visto que muitos deles são 

utilizados como sinônimos, o que vem a 

dificultar a precisão da pesquisa. Entre estes se 

destacam a “atenção integral à saúde” como 

sinónimo de “saúde integral”. O cuidador 

familiar, que se encontra também designado 

como cuidador informal, quando não possui 

formação na área de saúde, sofre considerável 

impacto no decorrer de suas atividades. Além 

das responsabilidades típicas para manter as 

boas condições de vida ao paciente vulnerável, 

sob seus cuidados, se sobrecarrega com o 

envolvimento parental sócio econômico, 

espiritual e emocional, condizentes a 

convivência e realidade diárias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não se detectou 

utilização do termo “saúde integral” por parte 

do familiar cuidador, mas se percebem intenção 

e desdobramento para superar as próprias 

limitações, seus estressores físico, emocional e 

social. Diante deste panorama, considera-se 

inegável a demanda de programas e educação 

para o cuidar de si e o cuidar do outro, através 

de ressignificar habilidades, buscando efetivar a 

arte do cuidado humanizado. 

PALAVRAS CHAVE: Cuidado integral em saúde. 

Cuidador familiar. Bioética. Humanização. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O avanço técnico-científico 

permitiu ao homem solucionar os problemas de 

reprodução humana através da Reprodução 

Assistida (RA), facilitando o processo de 

procriação. Ocorre que, a realização destas 

técnicas resulta muitas vezes em um número 

remanescente de embriões que podem não ser 

utilizados para implantação. Nesse sentido, 

destaca-se a necessidade de uma análise 

bioética com o intuito de evitar transgressões 

negativas da tecnologia para a vida humana. Em 

razão da omissão legislativa brasileira, as 

práticas reprodutivas são regidas pelos 

princípios bioéticos e por resoluções emitidas 

pelo Conselho Federal de Medicina. Tais 

dispositivos, todavia, demonstram-se 

insuficientes para resolver alguns dilemas éticos 

atuais, obtendo como resultado múltiplas 

destinações aos excedentes de embriões, 

originando conflitos éticos e religiosos ao que 

tange à dignidade da vida humana. Existe hoje, 

no Brasil, um grande dilema acerca do 

momento em que o embrião começa a ser 

considerado pessoa e surge o questionamento 

acerca da proteção que deve ser conferida aos 

embriões fecundados de maneira 

extracorpórea. OBJETIVOS: Analisar os limites 

éticos e jurídicos do descarte de embriões não 

utilizados na reprodução humana assistida, bem 

como as possibilidades de destinação dos 

embriões excedentes. MÉTODOS: Adotou-se o 

método dialético e foi realizada pesquisa 

bibliográfica e documental. RESULTADOS: 

Inicialmente, cumpre apontar a grande 

evolução científica, especialmente em relação 

às técnicas médico-terapêuticas, ocorre que o 

ordenamento jurídico não consegue 

acompanhar tais avanços, ficando 

impossibilitado de regulamentar os progressos 

à medida em que ocorrem. Como consequência 

da ausência de norma jurídica que verse sobre o 

tema os embriões excedentários, advindos dos 

procedimentos de Reprodução Assistida, são 

muitas vezes: abandonados por seus genitores 

nas clínicas de reprodução, usados para 

pesquisa, congelados por tempo 

indeterminado, etc. Ademais, nota-se o 

aumento de casos de clínicas que trabalham 

com o excesso da fecundação de embriões com 

intuito de evitar o refazimento do 

procedimento. DISCUSSÃO: Demonstra-se, 

portanto, indispensável a extensão da proteção 

jurídica ao embrião, especialmente tomando 

como marco teórico a teoria biológica 

concepcionista, que considera o início da vida 

no ato da concepção. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Destarte, tendo o ordenamento jurídico 

conferido proteção à pessoa humana e sendo o 

embrião considerado vida humana, merece este 

especial proteção. Nesse sentido, revela-se 

essencial a elaboração e aprovação de 

normativas que versem sobre o início da vida e 

os limites da intervenção humana no 

procedimento de reprodução assistida. 

PALAVRAS CHAVE: Reprodução Humana. Vida. 

Embrião. Zigoto. Dignidade da Pessoa Humana. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Desde meados do século XIX a 

enfermagem brasileira passou por consideráveis 

transformações: educacionais, profissionais, 

sociais, econômicas, ética, legal e cultural. O 

desenvolvimento da enfermagem moderna foi 

impulsionado pelo constante movimento de 

incorporação de fundamentos técnico-

científicos na formação e prática dos 

profissionais, associado com a elaboração de 

uma nova concepção do cuidado ético, no 

engajamento dos profissionais, das entidades 

de classe, e implementação da atual legislação 

profissional que propicia maiores competências, 

habilidades e autonomia no processo decisório 

dos(as) enfermeiros(as), sobretudo no que 

tange ao sigilo no cuidado prestado. Este 

estudo teve por objetivo analisar na legislação 

brasileira em enfermagem o princípio bioético 

do sigilo profissional. OBJETIVOS: Este estudo 

teve por objetivo analisar na legislação 

brasileira em enfermagem o princípio bioético 

do sigilo profissional. MÉTODOS: Foi realizado 

um estudo descritivo, documental, quantitativo, 

retrospectivo, na perspectiva histórica da 

evolução legal da enfermagem brasileira sobre 

o princípio bioético do sigilo profissional, na 

análise dos normativos emanados pelo 

Conselho Federal de Enfermagem desde sua 

fundação em 1973. RESULTADOS: Foram 

evidenciados dispositivos sobre o resguardo do 

sigilo profissional, no âmbito das relações 

profissionais para com: as organizações, 

profissionais, e na relação do profissional com 

os pacientes e familiares. DISCUSSÃO: A 

construção histórica do sigilo profissional em 

enfermagem demonstra a preocupação que 

perpassa o contexto somente atribuído à norma 

legal, onde a legislação faz uma confluência 

com os valores humanos, como forma de 

proteção do sujeito social, preocupando-se com 

a proteção do direito fundamental e criando 

regras para que ocorra a proteção e o exercício 

da cidadania, principalmente dos grupos de 

vulneráveis quando sob a assistência dos 

profissionais de enfermagem. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Concluiu-se com este estudo que a 

legislação em enfermagem descreve 

intrinsecamente o dever profissional na 

manutenção do sigilo nas mais diversas áreas 

de atuação, em consonância com os demais 

dispositivos legais vigentes no país e nas 

principais declarações nacionais e 

internacionais de ética, bioética e pesquisa com 

seres humanos. 

PALAVRAS CHAVE: Enfermagem. Legislação. 

Sigilo Profissional.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Na década de 70 o Brasil passou 

por um avanço nas políticas de saúde mental, 

álcool e outras drogas (PSMAD), sendo 

chamada de Reforma Psiquiátrica, a qual esta 

ameaçada mediante  desmontes das PSMAD, 

especielmente por meio da Lei n.13.840/2019. 

OBJETIVOS: Refletir sobre os efeitos da nova 

PSMAD para a população mais vulnerável, 

especialmente os jovens, negros de bairros 

periféricos, que já sentem os efeitos do racismo 

institucional na aplicação das políticas públicas 

em nome da já reconhecida Guerras às Drogas. 

MÉTODOS: Essa análise crítica na perspectiva 

da Bioética de Intervenção, utilizou como 

método o estudo de bibliografia e legislações 

sobre a temática, atentando para o processo 

histórico da PSMAD, considerando as mudanças 

de paradigma ocorridas desde a reforma 

psiquiátrica e o retrocesso em curso efetivado 

através da Nova lei de drogas - Lei 13.840/2019. 

RESULTADOS: Entende-se que a Bioética de 

intervenção, com seu caráter político, 

preocupa-se centralmente com as moralidades 

relacionadas com a vida e a saúde, atentando 

para as repercussões destas para os vulnerados. 

DISCUSSÃO: Entende-se que a Lei 10.216 de 

2001 (que reorienta a política de saúde mental 

no Brasil na direção da assistência comunitária), 

a Lei 10.708 de 2003 (que impulsiona a  

desinstitucionalização de pacientes longamente 

internados criando o Programa de Volta para 

Casa) e a Lei 11.343 de 2006 (Institui o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e 

passa a tratar diferentemente o usuário do 

traficante) representaram avanços para a 

PSMAD, com orientação do modelo assistencial 

de base comunitária, singularizada e cunhada 

na redução de danos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Na contramão, a Lei 13.840, sancionada em 

junho de 2019 e trata do Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas, das condições 

de atenção aos usuários ou dependentes de 

droga e do financiamento das políticas sobre 

drogas retrocede significativamente às 

conquistas dos direitos humanos dos usuários 

reintroduzindo intervenções como a internação 

compulsória, a eletroconvulsoterapia, além de 

incentivar financeiramente a abertura de leitos 

em hospitais psiquiátricos e de vagas em 

comunidades terapêuticas, numa 

contrareforma psiquiátrica. Ademais, foi 

reconhecida a escassez de publicações que 

apresentem o diálogo da bioética com a 

PSMAD. Conclui-se que é necessário fortalecer 

os princípios do SUS e as diretrizes da reforma 

psiquiátrica, compreendendo que instituições 

totais e que preconizam a exclusão bem como a 

indicação da internação, especialmente as 

compulsórias, só devem ser admitidas 

eticamente quando os benefícios superem os 

danos que a retirada do indivíduo do seu meio 

social pode provocar. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética; Reforma 

psiquiátrica; Política de drogas; Drogas  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A discussão sobre o aborto 

ocupa um lugar de destaque nos debates 

bioéticos em razão dos conflitos principiológicos 

e valores morais da sociedade. A análise sobre a 

descriminalização do aborto perpassa 

interesses religiosos, econômicos e políticos, 

envolvendo em seu âmago a categorização de 

interseccionalidade que exprime a ideia de 

múltiplos sistemas de opressão, que articulam 

raça, gênero, classe, sistemas sociais, 

econômicos e políticos. No campo dessas 

problematizações, figuram os corpos femininos 

dos países periféricos, verificando que a 

criminalização do ato repercute, sobretudo, na 

vida daquelas mulheres mais vulneráveis e que 

concentram a interseccionalidade de gênero, 

raça e classe social. OBJETIVOS: Este trabalho 

objetivou fazer uma análise dos discursos dos 

expositores de instituições convidadas e 

representadas, na Audiência Pública realizada 

nos dias 3 e 6 de agosto de 2018, no processo 

de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n.º 442, do Supremo Tribunal 

Federal, proposto pelo Partido Socialismo e 

Liberdade, que possui como objeto o 

argumento de não receptividade constitucional 

dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que 

tratam da criminalização do aborto, e, 

consequentemente, o reconhecimento 

constitucional da ideia de descriminalização da 

interrupção voluntária da gravidez nos três 

primeiros meses de gravidez. MÉTODOS: 

Estudo de abordagem qualitativa, mediante 

análise de conteúdo dos discursos ouvidos na 

audiência, com a participação de 54 expositores 

que representavam entidades da área da saúde, 

institutos de pesquisa e universidades, 

organizações civis e instituições de natureza 

religiosa e jurídica. Os sentidos presentes nos 

discursos, em um panorama de compreensão 

das principais considerações bioéticas sobressai 

a categoria de interseccionalidade presente na 

criminalização do aborto, acompanhado por 

conteúdos de discriminação e estigmatização, 

decorrente de outros argumentos, tais como, a 

sacralidade da vida, a laicidade do Estado, 

vulnerabilidades sociais e, outras no campo da 

saúde pública. RESULTADOS: Questões essas 

decorrentes de uma intensa discussão bioética 

que contribuíram para subsidiar tecnicamente e 

filosoficamente, e consequentemente,  

determinar o julgamento final de mérito frente 

à Suprema Corte. DISCUSSÃO: Os princípios 

bioéticos se demonstraram instrumentos 

importantes para que em razão do tema 

ultrapasse os meros aspectos jurídicos 

mediante necessidade de um estudo multi e 

interdisciplinar, que priorize o ideal de justiça 

social. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A análise 

desses discursos se constituíram em um caso 

concreto na definição da bioética como ética 

aplicada, pois é certo que os dilemas éticos não 

devem, simplesmente, ser debatidos com um 

mero discurso teórico, sendo que através de 

casos reais florescem soluções práticas e 

eficientes para a resolução de conflitos éticos. 

PALAVRAS CHAVE: Aborto, Bioética, 

Jurisprudência. Interseccionalidade, Saúde 

Pública  



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

53 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Dworkin R. Domínio da Vida - Aborto, Eutanásia 

e Liberdades Individuais. 2nd ed. São Paulo: 

Martins Fontes; 2003. 384 p.  

Mori M. A Moralidade do Aborto: sacralidade 

da vida e novo papel da mulher. Brasília: Editora 

 niversidade de Brasília; 1997. 106 p.  

Diniz, D; Medeiros, M; Madeiro, A. Pesquisa 

Nacional de Aborto 2016. Ciência & Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p. 653-660, 

2017. 

Junges, JR. Bioética como casuística e como 

hermenêutica. Revista Brasileira de Bioética, 

2005. p. 29. 

Minayo M. Análise qualitativa: teoria, passos e 

fidedignidade. Ciêc Saúde Coletiva. 

2012;17(3):613. 

 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

54 
 

Análise da concentração de produção de medicamentos apresentados 

em congressos médicos brasileiros. 
Título do trabalho 

Oral 
Modalidade 

Bioética e Ética em Pesquisa (com seres 
humanos e animais) 

Área Temática 

MILTON LUIZ NASCIMENTO 
Autor Apresentador 

MILTON LUIZ NASCIMENTO 
Autores 

  

Código: 2255 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A produção de medicamentos 

tem se concentrado em drogas de alto custo e 

doenças crônicas-degenerativas, estudos têm 

demostrado que os dez medicamentos mais 

rentáveis, seis se concentram em um único 

nicho de produção (1). Influenciando 

diretamente na baixa produção de 

medicamentos das doenças consideradas 

negligenciadas, que são frequentes em países 

em desenvolvimentos (2). OBJETIVOS: 

Investigar os nichos de produção de 

medicamentos apresentados em congressos de 

especialidades médicas. MÉTODOS: Foram 

analisados ensaios clínicos em anais de cinco 

congressos brasileiros, realizados entre os anos 

de 2004 a 2018. RESULTADOS: Encontrados 407 

resumos nos 22 anais. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão foram 

selecionados 77 resumos. Vinte e oito drogas 

diferentes estavam envolvidas nos ensaios 

selecionados. Destacam-se nos achados os 

antidiabéticos 27,2%, imunossupressores 

20,7%, antineoplásicos 12,9%, antiflamatórios 

10,3% e antiviral 1,2%. DISCUSSÃO: As 

categorias terapêuticas do nosso estudo se 

concentraram nos anticorpos monoclonais e 

antidiabéticas, totalizando aproximadamente 

48% dos resumos. Esse destaque pode ser 

relacionado ao estudo da revista Nature  que 

evidenciam essas drogas produzidas com o 

maior retorno financeiro de, respectivamente, 

51 bilhões de dólares e 5,2 bilhões de dólares 

(1). O Brasil segue o mesmo padrão com R$ 2,5 

bilhões e R$ 1 bilhão (3). Nosso estudo vem de 

encontro com a literatura destacando os nichos 

de produção concentrados em drogas para 

doenças crônico-degenerativas (57,2%) e drogas 

de alto custo (41,6%) em nosso estudo. 

Resultados semelhantes ao nosso estudo foram 

encontrados por Hoefler e colaboradores (4) no 

qual não foram encontradas nenhuma droga 

voltada para tratamento de das doenças 

negligenciadas e predominaram drogas alto 

custo e crônico-degenerativo. Essas drogas 

desenvolvidas são provenientes do interesse do 

financiamento privado das indústrias 

farmacêuticas que têm como motivação o 

maior retorno financeiro. Visto que esses 

medicamentos têm mercado cativo em relação 

às vendas, pois são drogas que serão utilizadas 

por pacientes por longos anos ou até o final da 

vida. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As pesquisas 

patrocinadas pelos laboratórios farmacêuticos 

ignoram as prioridades de saúde dos países em 

desenvolvimento, não levam em consideração 

as realidades socieconômicas e as prioridades 

sanitárias. Sua produção é globalizada e a 

exploração de voluntários é localizada. 

PALAVRAS CHAVE: Resumos de Reunião; Ética 

em Pesquisa; Produção de Medicamentos; 

Bioética.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A síndrome de regressão caudal 

(SRC) é uma condição de malformação rara 

descrita pela primeira vez por Bernard 

Duhamel, em 1960, como um espectro de 

malformações congênitas dos sistemas 

cardiovascular, urogenital, sacral, lombossacral 

e das extremidades inferiores.1 As 

anormalidades ocasionais incluem agenesia 

renal, anus imperfurado, microcefalia, outras 

malformações da coluna vertebral, espinha 

bífida e meningocele. Dentro do programa de 

reabilitação está inserido o treinamento vesical 

que consiste na habilidade de manter a 

capacidade da vesical, esvaziando a bexiga 

completamente por meio do cateterismo 

vesical intermitente, e adquirindo o controle 

suficiente para evitar a incontinência urinária 

A bioética aplicada aos cuidados em saúde, 
como que se dá nos hospitais, apresenta-se 
como bioética clínica. A bioética clínica surgiu 
com Hellegers como ferramenta para decisões 
éticas na prática biomédica, tem como base os 
princípios de Beauchamp e Childress2, todavia 
vem se expandido com a perspectiva de outros 
autores, como Diego Gracia, James F. Drane, 
entre outros3. OBJETIVOS: Analisar, a partir da 
revisão da literatura e segundo os parâmetros 
da teoria principialista e da enfermagem na 
interface do cuidado, os conflitos bióticos em 
adolescente MÉTODOS: pesquisa é de natureza 
qualitativa, com baseada num estudo de caso 
extraído do prontuário eletrônico da enfermaria 
de ortopedia e reabilitação infantil, Hospital 
Sarah centro. RESULTADOS: A análise bioética 
relacionada aos dilemas enfrentados pelo 

paciente e a equipe de reabilitação foram 
apresentados e discutidos neste estudo, assim 
como a beneficência e a autonomia do 
adolescente. DISCUSSÃO: Trata-se de um 
estudo de caso de paciente com síndrome de 
regressão caudal, que devido o quadro de 
bexiga neurogênica, durante sua infância 
recusou a realização de procedimentos 
invasivos que foram propostos pela equipe de 
reabilitação e quando adolescente percebeu a 
necessidade de continência urinaria, buscando 
enfrentar seus desafios. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Observou-se que a participação do 
adolescente no processo decisório se justificou 
pelo respeito a autonomia do menor, sem 
prejuízos ao cuidado. 

PALAVRAS CHAVE: bioética; reabilitação; 
pediatria; síndrome de regressão caudal  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A prática de atos sexuais 
mediante remuneração, conhecida como 
prostituição, não constitui crime segundo o 
direito brasileiro, diferenciando-se assim, da 
prática do rufianismo, que se encontra 
tipificada no artigo 230 do Código Penal, como 
a ação de “tirar proveito da prostituição alheia, 
participando diretamente de seus lucros ou 
fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por 
quem a exerça”. Desse modo, a prostituição é 
uma prática descriminalizada, porém não 
legalizada; ou seja, é uma conduta ilícita, mas 
não é regulamentada, fato que evidencia o 
preconceito e faz da atividade uma área 
perigosa para seus praticantes que, sem a tutela 
estatal, sujeitam-se a riscos como o estupro, 
adoecimentos por DSTs e outras condições. 
OBJETIVOS: Ora, em razão da não legalização 
da prática, a prostituição é uma profissão de 
risco no Brasil, em uma pesquisa quantitativa 
feita pela Associação das Profissionais do Sexo 
do município de Picos-PI, 41% das 850 mulheres 
entrevistadas afirmam que já sofreram 
agressão, perante tais circunstâncias será feita 
uma análise de como a sua prática influência a 
cidade de Belo Horizonte. MÉTODOS: A 
metodologia adotada é uma análise teórica de 
natureza exploratória, com levantamento 
bibliográfico e documental na seara jurídica 
nacional e internacional, inclusive com análise 
de decisões judiciais do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais referentes à comarca de Belo 
Horizonte. RESULTADOS: A vulnerabilidade das 
mulheres e a existência de exploração sexual 
convencionada como prostituição. DISCUSSÃO: 
Como apontado, a prostituição, apesar de ser 
descriminalizada, não é legalizada, questão que 

incide, de forma negativa, diretamente no 
cotidiano daquelas que praticam a atividade. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: No entanto, encontrar 
uma solução para essa situação requer análises 
e discussões que consideram não somente os 
fatos apresentados, mas também a autonomia 
(em sentido estrito), das mulheres que por livre 
arbitrio escolheram tal incumbência. E, ainda, 
por óbvio, um combate a exploração sexual 
erroneamente convencionada como 
prostituição. 

PALAVRAS CHAVE: Prostiuição. Belo horizonte. 
Violência  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os dilemas relacionados ao 

gênero feminino, perpassam pela 

vulnerabilidade, desigualdade social e violência 

a mulher.Compreende-se artes cênicas como o 

conjunto de técnicas utilizadas para criação, 

direção e montagem de espetáculos. Os 

profissionais utilizam movimentos corporais, a 

voz e outras táticas para desenvolver e 

representar personagens que transmitem uma 

historia, ideias ou sentimentos ao publico. 

Diante da reflexão dos dilemas bioéticos no 

gênero feminino, da discriminação, a 

vulnerabilidade e  violência a mulher, procurou-

se neste estudo teórico compor o arcabouço 

teórico da interface  bioética,  a fenomenologia 

e o gênero feminino,descrevendo-se a 

importância de técnicas das artes cênicas como 

instrumento didático na formação bioética, 

sobretudo  para interpretação, busca nos 

movimentos corporais e na voz, conforme  a 

redução fenomenológica proposta por  

Merleau-Ponty.A aplicação do cinema em 

bioética já e bastante divulgado e estudado, 

todavia, quando ampliamos a pesquisa para 

artes cênicas, pouco encontramos, ressaltando, 

que proposta dentro das artes cênicas é mais 

global e complementar. OBJETIVOS: propõe se 

apresentar os principais temas e conceitos que 

surgem na intersecção entre as áreas de artes 

cênicas e bioética,na reflexão de temas do 

gênero feminino. MÉTODOS: Estudo teórico   da 

intersecção entre as áreas de artes cênicas e 

bioética, e apontar quais seriam algumas das 

mais interessantes reflexões tendo o olhar das 

artes cênicas. RESULTADOS: A discriminação 

contra as mulheres continua presente na 

sociedade, dominada por valores patriarcais e 

machistas, provocando as mais diversas 

situações de flagrante injustiça e violência 

contra a mulher. Nesse contexto, a presente 

pesquisa teve como objetivo evidenciar que as 

artes cênicas podem contribuir na formação em  

Bioética e  analise dos dilemas do gênero 

feminino , dando corpo e voz as mulheres, 

através da dança e de movimentos corporais. 

DISCUSSÃO: Procurou-se como referencia 

principal Merleau-Ponty e seu papel na 

fenomenologia, cujos temas mais gerais são: o 

retorno às coisas mesmas, a descrição, a 

redução, a constituição e a intencionalidade. A 

redução fenomenológica – que é talvez o tema 

principal - deve fazer aparecer o mundo, o 

mundo da percepção, o mundo natural e social. 

Desta forma a necessidade de mostrar ao 

mundo a natureza social do papel feminino em 

sua vulnerabilidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Do texto  a ação ,  nos dilemas vivenciados pelas 

mulheres no seu cotidiano sendo  demonstrado 

com técnicas de artes cênicas nos movimentos 

corporais e na voz. 

PALAVRAS CHAVE: genero feminino, 

bioetica.artes cenicas.fenomenologia. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: Para compreendermos as 
contribuições do Papa Francisco à Bioética é 
necessário perscrutar a origem da mesma. 
Reportar-nos-emos analiticamente ao termo, 
sua abrangência disciplinar, formal e 
metodológica, contextualizando nesse ínterim o 
pensamento do Papa Francisco e do oncologista 
americano, Dr. Van Rensselaer Potter. Além 
disso, estabelecemos diálogo com a perspectiva 
Bioética latinoamericana. A Bioética possui 
enquanto disciplina conteúdos formais e 
materiais que nos ajudam a compreender a 
dinâmica dos conteúdos e as opções da Laudato 
Si. A mesma vista a partir de uma compreensão 
de Bioética Global. Traçando, assim, um 
caminho dialógico para compreendermos e 
contextualizarmos as contribuições do Papa 
Francisco à Bioética, propositivas em sua 
relação à pauta da sociedade.  OBJETIVOS: 1. 
Retomar as origens da Bioética e da Bioética 
Global; 2. Estabelecer  diálogo com a Bioética 
Latino Americana; 3. Postular que o Papa 
Francisco (em suas agendas) contribui para o 
diálogo da Bioética com a pauta da sociedade. 
MÉTODOS: 1. Analítico; 2. Revisão bibliográfica 
RESULTADOS: 1. O papa Francisco têm 
contribuições contundentes para a Agenda da 
Bioética Global; 2. A Ecologia integral e a Justiça 
intergeracional (Laudato Si') são opercionais 
paras as mesmas agendas. DISCUSSÃO: A 
questão é muito ampla, analiticamente, 
procuramos estabelecer os elementos da 
Bioética Global, Latino-Americana com 
elementos da Teologia Moral. A Pauta Bioética, 
a Pauta da sociedade e alguns elemento 
pautados pela Teologia Moral. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: A Bioética é, portanto, um campo de 
conhecimento aberto, por sua vez, princípio de 
abertura ao diálogo e a superação de entraves 

conceituais. Em sua relação com a teologia 
moral e com a ecologia é de suma importância 
para a superação de entraves dentro do âmago 
da sociedade plural, muitas vezes fragmentada 
pela incapacidade de diálogo. A temática 
pesquisada e desenvolvida foi de suma 
importância para a nossa vida acadêmica e 
pastoral, abrindo os horizontes para uma nova 
consciência acerca da vida, do respeito ao 
outros (as) seres humanos, além do cosmos 
como um todo, ao qual devemos permanecer 
em atitude de reciprocidade, pois tudo está 
interligado e deve ser visto como princípio 
criativo relacional com as muitas dimensões da 
vida (LS 127). A Bioética nos apontou para 
interdisplinariedade e para a 
transdisciplinariedade que são caminhos 
positivos do encontro e da quebra de barreiras 
e preconceitos dentro do âmbito da pesquisa, 
da relação com as pessoas e com a natureza em 
sua totalidade.  
PALAVRAS CHAVE: Bioética. Papa Francisco. 
Van Rensselaer Potter. Laudato Si’. Bioética 
Global. Contribuições do Papa Francisco à 
Bioética 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Um dos maiores problemas que 

o Brasil enfrenta na área da saúde consiste na 

dificuldade de alcance de uma efetiva cobertura 

universal pelo Sistema Único de Saúde, o que 

leva o cidadão a buscar a tutela da saúde 

perante o Judiciário, o que se convencionou 

denominar “judicialização da saúde”, fenômeno 

crescente que vem ocupando o cerne dos 

debates relativos a esse direito fundamental. 

OBJETIVOS: A presente pesquisa objetiva 

elencar os aspectos favoráveis e desfavoráveis 

da judicialização da saúde, estimulando 

reflexões e contribuindo para a compreensão 

global da questão sanitária. MÉTODOS: A 

pesquisa, de caráter qualitativo – 

consubstanciado no exame da literatura 

bioética relativa às demandas de saúde – 

adotou o método dedutivo de investigação, na 

medida em que foram consideradas premissas 

gerais como verdadeiras, a fim de se obter a 

cientificidade da conclusão. RESULTADOS: A 

tutela jurisdicional da saúde apresenta aspectos 

negativos e positivos. Conquanto sua utilização 

como principal instrumento de concreção do 

direito à saúde seja questionável, é certo que a 

insuficiência das políticas públicas deve ser 

combatida, o que se efetiva pelo acesso ao 

Judiciário. DISCUSSÃO: Os pontos desfavoráveis 

atribuídos à judicialização da saúde são a menor 

legitimidade do Judiciário, em relação ao 

Legislativo e ao Executivo, para discutir a 

alocação de recursos públicos¹; os limites do 

magistrado para obter informações sobre os 

tratamentos disponíveis e adequados²; a 

individualização da tutela, 

preponderantemente, em detrimento do 

atendimento coletivo e da ordem cronológica 

das demandas ao SUS, resultando em um 

atendimento médico-hospilatar prioritário aos 

litigantes, e a inobservância de procedimentos 

licitatórios no cumprimento de ordens judiciais. 

Como aspectos favoráveis, podem ser 

apontados a efetividade do direito à vida³ e à 

saúde, dificultando o retrocesso social; a 

superação de uma ideia de cidadania limitada, 

vinculadora do serviço a determinada 

contribuição ou posição social, e o 

aprimoramento das políticas públicas. A 

respeito do último enfoque, destaque-se que no 

final da década de 90 inúmeras ações foram 

ajuizadas por portadores de HIV para a 

obtenção de medicamentos(4), e a reiteração 

dessas ações culminou no aprimoramento das 

políticas públicas na área, ensejando a 

universalização da oferta do tratamento pelo 

SUS e consolidando o Brasil como referência 

mundial na cobertura correspondente, tanto no 

tratamento quanto na prevenção(5). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A judicialização da 

saúde suscita questionamentos de ordem 

técnica, financeira e institucional. Contudo, 

revela-se favorável do ponto de vista 

constitucional e humano, na medida em que 

consubstancia a saúde como efetivo direito, 

atendendo a amplas reivindicações sociais. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética. Saúde pública. 

Judicialização da saúde. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde trata da regulamentação da 
ética em pesquisa e apresenta o processo de 
obtenção do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE)1. Nas pesquisas que 
envolvem crianças e adolescentes, devido sua 
restrição de autonomia, cabe obter o 
consentimento junto do responsável legal e 
também, o esclarecimento da criança e 
adolescente do que vai acontecer2. A Resolução 
CNS 466/12 tornou-se um marco para pesquisa 
na área das ciências humanas e sociais 
aprofundando as formas de se obtenção junto a 
criança e adolescente do Termo de 
Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)3 
considerando a capacidade de compreensão 
com uma linguagem adequada para a faixa 
etária. Nos Comitês de Ética em Pesquisa há 
muitas dúvidas de como deve ser o conteúdo, o 
formato do TALE e a partir de quantos anos. 
OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho consiste 
em discutir formas de se obter o TALE frente aos 
estágios do desenvolvimento cognitivo da 
criança. MÉTODOS: Optou-se pela adoção da 
metodologia de revisão bibliográfica na área de 
Ética em Pesquisa com seres humanos e os 
estágios do desenvolvimento cognitivo da 
criança. RESULTADOS: Estudos indicam que o 
TALE deve ser obtido junto à criança a partir do 
momento que está alfabetizada, em torno de 6 a 
7 anos. Já para as crianças menores de 6 anos 
deve-se obter o seu assentimento, mas não 
necessariamente o TALE, porém é necessário 
explicar à criança o objetivo, no que consiste sua 
participação, possíveis desconfortos e o que será 
feito para minimizar e as questões que 
asseguram os direitos do participante. 

DISCUSSÃO: O maior desafio é a forma que esse 
conteúdo será apresentado à criança 
respeitando as fases do seu desenvolvimento 
cognitivo e o seu contexto sócio cultural. A 
ludicidade deve ser usada para os menores de 6 
anos e para as fases seguintes a linguagem deve 
estar baseada na sua capacidade de 
entendimento (imagens, desenhos, histórias, 
roda de conversa, textos não longos e objetivos), 
para que possa haver uma comunicação plena 
entre o pesquisador e a criança garantindo o seu 
entendimento e a possibilidade de escolha de 
acordo com a sua autonomia CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: É fundamental que os membros dos 
Comitês de Ética em Pesquisa tenham 
conhecimento dos estágios de desenvolvimento 
cognitivo da criança, bem como, os aspectos 
social e cultural da infância para poder julgar se 
um Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
está apropriado ou não para a criança. 

PALAVRAS CHAVE: Termo de Assentimento. 
Autonomia. Ética na pesquisa. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Pesquisas clínicas com pacientes 
que experimentam produtos investigacionais 
sem intenção vigente de cura, podem 
apresentar enfoque diferenciado para análise 
ética, com fins de garantir a proteção e 
dignidade dos sujeitos, frente aos demais 
estudos cujos produtos têm intenção curativa 
OBJETIVOS: com o objetivo identificar questões 
éticas relacionadas à pesquisa clínica com teste 
de medicamentos aos participantes sem 
possibilidades terapêuticas de cura, e analisá-
las à luz do principialismo. MÉTODOS: O 
levantamento bibliográfico nas bases Medline 
via Pubmed; Web of Science; Scopus; Scielo 
identificou 91 artigos, sendo 16 compondo a 
amostra. RESULTADOS: Os dados foram 
categorizados  Bardin em 04 cenários: 1-Por que 
fazer ensaios clínicos para teste de 
medicamentos com doentes fora de 
possibilidades de cura? 2-Que razões têm as 
pessoas sem possibilidade de cura para 
participar de pesquisas clínicas? 3-Quais as 
principais preocupações que os pesquisadores 
devem ter? 4-Conflitos dos profissionais. 
DISCUSSÃO: No primeiro, a justificação para 
realização de estudos clínicos com doentes fora 
de possibilidades curativas consistiu na 
argumentação do benefício individual de cada 
participante e posteriormente do coletivo. A 
existência de um benefício individual pode ser 
discutível, dependendo da fase que a pesquisa 
está sendo desenvolvida. No segundo cenário a 
autonomia está expressa nas motivações dos 
pacientes em participar de pesquisa clínica. O 
mesmo princípio se aplica ao terceiro, no qual 
encontramos as preocupações da equipe 
quanto à voluntariedade, vulnerabilidade e 

“Therapeutic Misconception”, particularidades 
que caracterizam falha na aplicação autonomia 
aos sujeitos participantes. Destaca-se um dos 
pontos de vulnerabilidade em que o paciente 
sem possibilidade de cura tem em relação aos 
outros sujeitos de pesquisa clínica. Pelo impacto 
da doença avançada e a certeza de uma morte 
próxima, o mesmo transforma a informação 
recebida de forma a satisfazer o seu desejo 
íntimo de lutar pela vida e fugir da falta de 
tratamentos curativos. No quarto cenário as 
discussões de conflito de interesse reforçam as 
afirmações sobre os limites da obrigação 
profissional como pesquisador, o interesse 
próprio e o dever para com o paciente. Assim 
como o conflito de papéis questiona a 
obrigação profissional das atribuições do 
médico pesquisador e do médico assistencial. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A necessidade de 
estudos futuros traçarem o perfil deste sujeito 
sem possibilidades de cura inseridos em 
pesquisa clínica no Brasil, bem como estudos 
sobre a motivação destes pacientes na 
participação de pesquisas clínicas. 

PALAVRAS CHAVE: Ensaios Clínicos. Bioética. 
Doença avançada. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os seres vivos estão susceptíveis 

a doenças causadas por micro-organismos, em 

especial doenças bacterianas. Apesar do 

desenvolvimento de medicamentos, as 

bactérias foram capazes de criar mecanismos de 

defesa, levando à resistência bacteriana. A 

resistência bacteriana é uma importante 

preocupação da saúde global, que causa 

consequências clínicas, ambientais e sociais, 

além de consequências financeiras para os 

sistemas de saúde, sendo também uma 

preocupação bioética. Além de fatores 

biológicos e ambientais, inúmeros fatores 

comportamentais e sociais também contribuem 

para seu desenvolvimento e propagação. 

OBJETIVOS: Considerando o contexto dos 

antibacterianos, envolvendo prescrição, 

dispensação e uso não racionais, além de sua 

regulamentação sanitária, objetiva-se analisar 

questões pertinentes à regulação, provisão e 

consumo no Brasil, sob o olhar da bioética da 

proteção, uma vez que discussões sobre as 

questões morais envolvidas são essenciais para 

a saúde. MÉTODOS: Primeiramente, fez-se uma 

revisão bibliográfica, baseada em uma busca 

sistemática. A seguir, foram apresentados e 

explorados três estudos de casos que ilustram 

questões levantadas quanto à resistência. Como 

ferramenta para avaliação detalhada de 

situações clínicas específicas, os casos foram 

discutidos frente à bioética da proteção, que, 

como uma ética de responsabilidade social, 

propõe que o Estado deva se posicionar frente a 

seus deveres sanitários para proteção da 

população, proporcionando e assegurando 

qualidade de vida, além de garantir a devida 

cobertura universal à saúde. RESULTADOS: Sob 

a ótica da bioética da proteção, após estudo de 

casos, elencam-se ações a serem realizadas 

pelos atores moralmente responsáveis pela 

problemática. Discuti-se o recente 

desabastecimento da benzilpenicilina no 

mercado, levando ao aumento nos casos de 

sífilis; a utilização não racional de 

antibacterianos e o aumento da resistência em 

ambientes hospitalares; e a resistência aos 

medicamentos antituberculosos, tornando 

árduo o controle efetivo da tuberculose. 

DISCUSSÃO: No geral, para os três casos 

apresentados, destacam-se ações que o Estado, 

mediante obrigações sanitárias, deva executar 

junto a profissionais da saúde e agência 

reguladoras, a fim de proteger a população dos 

riscos da resistência, desenvolvendo e 

fiscalizando políticas de combate ao uso não 

racional de antibacterianos, além de garantir 

acesso a medicamentos eficazes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Fundamentando-se 

na bioética da proteção, os princípios morais 

relacionados à proteção dos indivíduos devem 

estar no escopo das delegações do Estado, 

contemplando políticas que protejam dos riscos 

provenientes da escassez de novas classes de 

antibacterianos, da prevalência de 

medicamentos que já causaram resistentes e do 

uso não racional, além, claro, das 

consequências potencialmente desastrosas que 

a resistência pode causar. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional 
e o predomínio de doenças crônico-
degenerativas incuráveis fazem com que o 
processo saúde-doença torne-se extenso, 
doloroso e incapacitante. Fica evidente a 
necessidade de promover o cuidado integral do 
paciente com a medicina paliativa, sendo 
necessária a capacitação de futuros médicos 
para trabalharem numa abordagem 
multidisciplinar, integral e holística. Para 
adequar o currículo da graduação em medicina 
da FCM da UNICAMP, foi instituído um módulo 
de Cuidados Paliativos no quarto ano do curso, 
cuja ementa visa que os alunos possam 
“considerar a possibilidade e a necessidade de 
cuidados paliativos aos pacientes, refletindo 
sobre aspectos éticos envolvidos nos diferentes 
atendimentos oferecidos a pacientes 
acompanhados durante o estágio” mediante 
atividades em Unidade de Emergência, 
enfermaria geral, enfermaria de oncologia 
ginecológica, UTI neonatal, Hemocentro e 
visitas domiciliares com a equipe 
multidisciplinar do SAD Campinas. Esta 
disciplina integra o eixo de formação em 
bioética, ética médica e direitos humanos que 
se inicia no primeiro ano do curso e tem 
disciplinas ou atividades obrigatórias em todos 
os anos da graduação. OBJETIVOS: Evidenciar 
os conhecimentos adquiridos e o impacto da 
inserção do módulo de cuidados paliativos na 
grade curricular de  graduandos em medicina. 
MÉTODOS: Estudo descritivo, com análise 
quantitativa e qualitativa, baseado em um 
questionário semiestruturado autopreenchido, 
aplicado antes e após a disciplina após 

obtenção de Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido aprovado pelo Comite de Ética em 
Pesquisa. RESULTADOS: Comunicação de más 
notícias, manejo da dor e discussão de 
prognóstico e limites de medidas curativas 
foram as áreas de educação em cuidados 
paliativos de maior importância. Para adquirir 
esse conhecimento, foram elencados como 
preferenciais, a observação de interações reais 
entre médicos e pacientes, pequenos grupos 
interdisciplinares e ensino à beira leito. 
DISCUSSÃO: Os estudantes concordam que os 
médicos tem importante papel no apoio 
espiritual a pacientes e familiares, que serviço 
de cuidados paliativos melhoraria o cuidado ao 
paciente e que os mesmos se beneficiariam de 
mais treinamento em cuidados paliativos. 
Reconheceram que o tempo dispensado para a 
disciplina foi insuficiente, sugerindo mais dias, 
mais temas a serem abordados e mais 
ambientes a serem explorados 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados 
permitiram concluir que os alunos já possuíam 
algum conhecimento acerca desta modalidade 
de cuidado, contudo, o módulo foi 
imprescindível para gerar reflexões sobre 
finitude, sofrimento, frustrações, dignidade, 
conforto, qualidade de vida, expectativas, 
empatia, iatrogenia, distanásia e ortotanásia, a 
partir das experiências vivenciadas, 
demonstrando o impacto positivo que a mesma 
gerou nos estudantes em termos de 
desenvolvimento médico e pessoal. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética, terminalidade, 
cuidados paliativos, ensino médico 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este trabalho identificou as 
problemáticas discutidas no campo da saúde e 
cuidado, considerando a bioética budista como 
fundamento no enfrentamento de dilemas 
éticos no referido campo. A bioética budista, 
uma linha de fundamentação teórica baseada 
nas diversas tradições budistas e desenvolvida 
sobretudo na Ásia, demonstra uma visão 
integralizada e sistêmica em relação ao cuidado, 
incluindo todas as partes envolvidas no ato de 
cuidar - o cuidador,  o paciente, a família - 
configurando uma relação de inseparabilidade e 
interdependência 1, fazendo frente à tendência 
cartesiana ocidental. OBJETIVOS: O trabalho 
objetivou: a) Demonstrar o estado da arte da 
produção científica da bioética budista; b) 
Identificar os princípios fundamentais da ética 
budista no enfrentamento de dilemas éticos na 
área da saúde; c) Destacar as principais 
problemáticas apontadas pela bioética budista 
no campo de saúde. MÉTODOS: A pesquisa 
integrativa utilizou as plataformas PUBMED e 
BIREME, tendo como palavras-chave: bioética; 
budismo; saúde. Não utilizou corte cronológico 
para a busca dos artigos. Na pesquisa, nos 
idiomas inglês e português, foram encontrados 
21 artigos, todos em língua inglesa. Foram 
discutidos 17 artigos, utilizando-se como 
critério de exclusão os textos não científicos  
sem acesso ao conteúdo integral. RESULTADOS: 
As publicações encontradas na revisão 
Integrativa, referem-se a autores originários de 
países asiáticos, especialmente Tailândia, China 
e Japão. Os achados revelaram uma produção 
integral em língua inglesa, que fizera referência 
ao Budismo Theravada, também conhecido 
como Budismo Hinayana. Os princípios2 

budistas mais relevantes foram: compaixão, 
equidade, cuidado amoroso, carma, não ferir a 
vida e justiça. Foram tratadas as temáticas: 
princípios da bioética budista; valores 
tradicionais frente ao modelo de saúde 
ocidental; transplante de órgãos; determinação 
de morte cerebral; eutanásia; judicialização em 
saúde; aborto; pesquisas do cérebro e uso de 
psicofármacos DISCUSSÃO: A bioética budista  
enfatiza o contato como fator essencial do 
tratamento e a compreensão da profundidade 
existencial desta relação como fonte do 
comportamento ético médico. Aspectos 
técnicos supervalorizados na cultura   ocidental, 
podem segundo a ética budista criar um 
distanciamento emocional na relação do 
cuidado. Ao contrário da bioética principialista, 
a bioética budista compreende que é preciso 
valorizar o indivíduo e suas circunstâncias. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A bioética budista 
referencia-se no respeito incondicional à vida, 
portanto representa um movimento de inclusão 
e proteção ao acesso à saúde para todos os 
indivíduos. Pretende intervir no campo da 
saúde de forma a proteger a perspectiva 
transcultural  onde as atuações em saúde não 
sejam limitadas a uma única forma de 
enfrentamento imposta pelo processo  da 
globalização. 

PALAVRAS CHAVE: Saúde. Budismo. Bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O paradigma biomédico atual é 

focado na intervenção e na tecnologia 

(Callahan), baseado em uma epistemologia 

curativa e interventiva nos sintomas. A 

ocidental de biomédica pressupõe a ação 

compartimentada e especializada de 

profissionais, focando o tratamento dos 

sintomas e a cessação da doença, usando como 

aferição de resultados métricas criadas 

especificamente para tal alopatia. Portanto 

forma epistêmicas diversas são excluídas do 

campo biomédico por não se adequar as 

medições impostas. OBJETIVOS: Discussão de 

caráter bioético da visão epistemológica da 

acupuntura e da medicina tradicional chinesa 

como uma nova vertente à epistêmica alopata 

tradicional; MÉTODOS: oram levantadas obras 

dos autores como Kottow, Junges e Zaslawski, 

como de obras sobre a Bioética e 

decolonialidade e utilizado uma abordagem 

teórico-argumentativa de escopo qualitativo; 

RESULTADOS: Foram selecionadas as obras 

mais aderentes à pesquisa, procedendo a  

filtragem pela relação dos assuntos tratados nas 

obras com a aplicabilidade em contexto dos 

diálogos epistêmicos. Resultando no encontro 

do imperialismo epistêmico dos países centrais 

(Nascimento) como colonialidade do 

pensamento, de forma a descartar qualquer 

forma de produção de conhecimento que não 

venha de suas bases. Deste modo as medicinas 

não alopatas são consideradas como menores, 

com a afirmação que ao serem testadas não 

apresentam os mesmos resultados que a 

alopatia. No entanto, a visão epistêmica além 

da intervenção dos sintomas é exatamente o 

que trouxe atenção aos profissionais ocidentais 

(Nunes). DISCUSSÃO: O imperialismo moral 

colonialista dos países centrais com os países 

periféricos perpassa com a deslegitimação dos 

saberes, deste modo o hermetismo científico 

ocidental a pensar novas metodologias fora da 

alopatia fazem parte dos jogos de poder 

desnudado pela Bioética. Assim utilizar como 

crítica à epistemologia do fazer científico é 

salutar para se reconstruir um novo paradigma 

não excludente de conhecimentos biomédicos, 

requalificando quais os interesses e resultados 

esperados para que se verifique as qualidades 

das medicinas consideradas alternativas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: É necessário uma 

maior abertura epistêmica da pesquisa 

biomédica à formas de pensar não alopata, pois 

não permanência unívoca de tal entendimento 

será impossível realmente auferir a qualidade e 

eficiência de medicinas não baseadas apenas na 

intervenção de sintomas e ultradependente de 

tecnologia. 

PALAVRAS CHAVE: bioética; acupuntura; 

medicina tradicional chinesa. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As relações sociais, 
notadamente no que tange aos princípios de 
justiça, responsabilidade e equidade, são objeto 
de reflexão da bioética. A Igreja entende que 
entre evangelização e promoção humana há 
laços profundos tanto de ordem teológica e 
evangélica, quanto antropológica, uma vez que 
o homem a ser evangelizado é um ser 
condicionado pelos problemas econômicos e 
sociais. 1,2. A exposição dos princípios da 
Doutrina Social da Igreja (DSI) visa sugerir um 
método orgânico que contribua para a busca de 
soluções nas intrincadas situações hodiernas. 
Propõe-se como um instrumento para o 
discernimento moral dirigido não só à Igreja, 
mas a todos que se empenham em servir ao 
bem comum1. Diante dessas afirmações, como 
a ética da DSI pode contribuir com a reflexão 
bioética sobre as questões sociais? Não 
obstante a multidisciplinaridade da bioética há 
certa resistência em se incluir na reflexão 
parâmetros éticos cristãos temendo-se que se 
restrinjam ao campo da fé, fundados em 
dogmas ou, quiçá, dogmatismos, e não na 
razão. OBJETIVOS: Propõe-se mostrar 
plausibilidade da contribuição da DSI para a 
reflexão bioética. MÉTODOS: Estudo 
bibliográfico hermenêutico argumentativo, 
tendo por fundamentação a ética da DSI. 
RESULTADOS: As questões tratadas na DSI 
dizem respeito a toda humanidade, apresentam 
fundamentos racionais apoiados em princípios, 
podendo contribuir com a reflexão bioética 
sobre as questões sociais. DISCUSSÃO: Não 
obstante a justiça social tenha sido 
preocupação da Igreja desde seus primórdios, o 
corpo da DSI foi sendo construído 
paulatinamente a partir da Encíclica Rerum 
novarum de Leão XII em 1891 e são 

pronunciamentos do Magistério sobre temas 
sociais. Tem por base a dignidade humana, 
fundamento dos direitos humanos. É da 
dignidade humana que derivam os princípios 
norteadores da reflexão ética sobre as relações 
sociais. Consistem no princípio do bem comum, 
da subsidiariedade e da solidariedade e desses 
derivam o da destinação universal dos bens e da 
participação 1,3,4. Além dos princípios, a DSI 
indica valores fundamentais, sendo que entre 
ambos há uma relação de reciprocidade, uma 
vez que os valores expressam o apreço ao bem 
moral que os princípios se propõem conseguir. 
São inerentes à dignidade da pessoa humana e 
constituem-se na verdade, liberdade, justiça e 
amor 1.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: As interfaces 
entre a reflexão bioética acerca de questões 
sociais e a DSI apontam que ambas têm por 
fundamento a dignidade humana, apoiam-se 
em princípios, valores, e argumentos racionais, 
mostrando a plausibilidade de contribuição da 
DSI à bioética. 
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justiça social, Igreja 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As discussões acerca da 

autonomia no fim de vida estão prestes a tomar 

um novo direcionamento.  Em 2018 foi 

apresentada ao mundo "Sarco", uma cápsula de 

suicídio criada pelo cientista australiano Philip 

Nitschke e pelo designer holandês Alexander 

Bannink, que tem por intenção ser um 

mecanismo indolor e de fácil acesso para 

promoção de suicídio para aqueles que assim 

desejarem. Nas palavras de Nistchke, o plano 

não é comercializá-la, mas disponibilizar os 

manuais e planos de impressão em 3D na 

internet, gratuitamente, para quem quiser 

montar a sua própria máquina. Nesse sentido, 

confronta-se a ideia de que o direito a morrer 

consiste em um direito fundamental e não em 

um privilégio de quem está nos estágios finais 

da vida. Alguns países, a exemplo da Colômbia e 

do Uruguai, possuem em seus ordenamentos 

jurídicos legislações que tratam da morte 

assistida, permitindo, pois, a sua prática, que 

pode ocorrer por meio da eutanásia ou do 

suicídio assistido. Apesar das regras legais se 

diferenciarem em cada país, estas guardam 

similaridade no processo rigoroso de análise. 

No entanto, predomina entre os ordenamentos 

jurídicos a proibição à execução de atos que 

provoquem a terminalidade de vida por escolha 

autônoma do individuo. Em oposição a tal ideia, 

destaca-se que em virtude de tamanha 

repercussão, os criadores da Sarco não se 

referem mais a ela como uma cápsula de 

suicídio assistido, mas sim, como uma máquina 

de suicídio não medicamentoso para adultos 

racionais. Esta mudança não impede, porém, os 

debates jurídicos, bioéticos, morais e religiosos 

que tal inovação suscita. OBJETIVOS: Nessa 

perspectiva o presente trabalho busca analisar a 

viabilidade de se atribuir responsabilização civil 

relacionada à utilização e às eventuais falhas 

desta máquina de suicídio, bem como discutir a 

quem se estenderia tal responsabilidade. 

MÉTODOS: Para tanto, foi realizada uma análise 

legislativa e doutrinária acerca da atribuição de 

responsabilidade civil nos casos de suicídio 

assistido, este utilizado como parâmetro de 

comparação, valendo-se assim, de análise 

qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica. 

RESULTADOS: Extraiu-se de tal análise que o 

direito ainda não dispõe de ferramentas 

suficientes para tratar de tal assunto em suas 

especificidades DISCUSSÃO: vez que o tema 

perpassa por outros questionamentos, como a 

possibilidade de desistência pelas pessoas que 

recorrerem à Sarco e o controle de elegibilidade 

dos potenciais usuários. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Assim, entende-se  ser de suma 

importância promover a análise acerca da 

extensão dos problemas que podem ser 

causados pela disponibilização indiscriminada 

da máquina. 

PALAVRAS CHAVE: Morte Digna. Fim de vida. 

Sarco. Suicídio. Responsabilidade Civil.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: É importante refletir sobre qual 
é o papel da educação em bioética frente aos 
principais desafios globais. Além disso, é 
necessário pensar na responsabilidade que se 
tem como ser humano nas crises ambientais 
que o planeta sofre. A atual sociedade passa 
por diferentes transformações sociais ou crises 
que estão associadas a fatores políticos, 
econômicos, culturais e educacionais. Essas 
mudanças afetam as relações sociais à medida 
que consolidam uma individualidade baseada 
no egoísmo, na qual os interesses particulares 
são privilegiados em detrimento dos sociais. 
OBJETIVOS: Tem-se por objetivo analisar quais 
são os elementos pedagógicos da obra de 
Martha Nussbaum que podem ser utilizados na 
educação em bioética para a formação de 
indivíduos capazes de conceber o outro como 
ser humano e de pensar sobre os problemas 
que afligem a sociedade atual. Da mesma 
forma, analisar como e de que maneira a 
educação em bioética pode ser formadora de 
cidadãos para a democracia. MÉTODOS: A 
abordagem metodológica é uma revisão 
bibliográfica a partir da análise do que 
Nussbaum entende por educação e com quais 
elementos ela deve ser desenvolvida. 
RESULTADOS: A bioética tornou-se um ponto 
de encontro onde convergem várias disciplinas 
e de onde emerge um pluralismo de valores, 
buscando consolidar o diálogo sobre problemas 
sociais, políticos, econômicos e ambientais. 
Nesse sentido, a educação em bioética é lugar 
privilegiado para a construção de sujeitos que 
levam em conta o diálogo e o respeito pela 
diversidade de crenças e pensamentos. Por isso, 
a educação em bioética deve desenvolver 
capacidades que permitam pensar sobre esses 
problemas sociais para, de certo modo, gerar 

conhecimento a serviço da sociedade, focada na 
busca de elementos que facilitem a construção 
de uma cultura de respeito. DISCUSSÃO: 
Nussbaum enfatiza que a educação deve se 
concentrar na educação dos cidadãos. Nesse 
sentido, vê-se como a autora destaca a 
importância de que a educação não se 
concentre apenas na formação com o 
conhecimento específico de cada carreira para a 
formação profissional, mas sim, deve ser 
voltada para a formação de seres humanos que, 
antes de ter conhecimentos específicos que os 
ajudem a conseguir um emprego, desenvolva 
certas habilidades que impulsionem a 
promoção da cidadania. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Alcança-se esse objetivos a partir do 
desenvolvimento de três capacidades: 
argumentação socrática, cidadania mundial e 
imaginação narrativa. Esses elementos são 
essenciais para o desenvolvimento da educação 
em bioética para que as pessoas reflitam sobre 
o valor da convivência e do respeito e, assim, 
procurem construir o melhor dos mundos 
possíveis. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: O objetivo dessa pesquisa 
científica é estabelecer critérios éticos e 
políticos para se compreender o ambiente 
hospitalar como o lugar do exercício da vida 
digna, tanto para profissionais da saúde quanto 
para os pacientes. Em face disso 
questionaremos: em que medida as 
circunstâncias políticas afetam a efetivação do 
convívio, do profissionalismo e da cura digna no 
ambiente hospitalar? Como o conceito de 
dignidade se articula na praxe hospitalar no que 
tange tanto ao seu aspecto institucional quanto 
político? Se levarmos a sério as condições 
matérias conducentes ao acesso à saúde, de 
logo perceberemos o intricando problema que 
se põe. A fim de apontarmos uma solução ao 
mesmo, no primeiro momento dessa pesquisa 
realizaremos uma exposição teórica acerca do 
conceito de dignidade, em seguida 
apontaremos como esse conceito se dilui no 
que concerne às políticas públicas para a saúde 
e no terceiro momento apresentaremos 
possíveis soluções para elevar o nível da 
humanização hospitalar articulando o conceito 
de vida digna no ambiente hospitalar às outras 
praticas sociais, como por exemplo, a educação. 
OBJETIVOS: O objetivo dessa pesquisa é 
estabelecer critérios éticos e políticos para se 
compreender o ambiente hospitalar como o 
lugar do exercício da vida digna, tanto para 
profissionais da saúde quanto para os 
pacientes.Objetivos específicos: Apresentar a 
ideia de dignidade humana extraída das obras 
morais kantianas;Demonstrar como a ideia de 
dignidade se articula com a prudência nos 
textos políticos kantianos; Apontar a 
aplicabilidade da moral kantiana (no seu 
aspecto prudencial) para os novos fatos morais 

postos pelo contexto da saúde pública 
hospitalar em PVH; Apontar as possibilidades de 
humanização hospitalar a partir da elucidação 
desse conteúdo moral; MÉTODOS: Essa 
pesquisa configura-se como bibliográfica e  em 
parte aplicada. Assim, no primeiro momento 
realizaremos uma exposição teórica acerca do 
conceito de dignidade, em seguida 
apontaremos como esse conceito se dilui no 
que concerne às políticas públicas para a saúde 
e por fim apresentaremos possíveis soluções 
para elevar o nível da humanização hospitalar 
RESULTADOS: Ao fim dessa pesquisa cientifica 
nós nos comprometemos a apresentar, 
sistematicamente, um programa de 
humanização hospitalar capaz de ser efetivado 
no sistema de saúde pública nos hospitais de 
PVH. Publicar os resultados das pesquisas e 
criar cursos de capacitação em bioética e 
humanização hospitalar voltadas à equipes de 
saúde. DISCUSSÃO: Avaliar a ingerência política 
no processo de humanização. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: A pesquisa está na sua fase teórica e 
busca por apoio institucional a fim de cumprir 
sua meta de implantação. 
PALAVRAS CHAVE: Bioética. Dignidade. 
Humanização hospitalar.  Políticas para saúde.  
Educação. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho discute a 

relação da bioética e do suicídio juntamente a 

uma análise decolonial, tal discussão se origina 

na necessidade de entender que os processos 

de suicídio, apesar de ocorrerem em todo o 

globo, não são fenômenos universais em sua 

complexidade. Dados sobre o meio utilizado 

para a morte, e o perfil do suicida, ou seja, os 

dados quantitativos são de extrema 

importância, porém insuficientes para a análise 

holística do fenômeno do suicídio bem como 

sua prevenção e posvenção em diferentes 

lugares do mundo. OBJETIVOS: Analisar como o 

a bioética e o pensamento decolonial podem 

ajudar nas questões sobre o suicídio que se 

relacionam nas pluralidades de existências e 

sofrimentos. MÉTODOS: Método hermenêutico 

de análise de textos sobre suicídio, bioética e 

decolonialidade. RESULTADOS: Os altos índices, 

especificamente no Brasil, de suicídio de jovens 

negras e negros (BRASIL,2018), povos 

originários (BRASIL,2017), bem como a própria 

característica do Estado de não coletar dados 

sobre identidade de gênero e orientação sexual, 

invizibilizando assim o acesso a dados sobre o 

suicídio de pessoas que não estão no padrão da 

heteronormatividade e da branquitude, mostra 

que é imperativo que busquemos pensar sobre 

como essas opressões estão relacionadas aos 

processos de sofrimento no sul global. 

DISCUSSÃO: A relevância de analisar um 

fenômeno complexo como o suicídio por meio 

das categorias de raça e gênero emerge da 

relação da bioética e dos diferentes padrões de 

suicídio nos países do hemisfério sul –   países 

que passaram por processos de colonização no 

ocidente e tiveram na formação histórica-

espacial a escravidão e exploração de vidas e o 

genocídio dos povos autóctones para a 

acumulação de riquezas, a constituição da 

modernidade e do capitalismo experimentaram 

uma mudança na subjetividade e materialidade 

de suas existências e o epistemicídio – como 

faceta particular do genocídio – mostra-se 

como uma importante característica a ser 

analisada, pois não podendo registrar suas 

memórias, histórias e territorialidade,  as 

relações de sofrimento e vivência se tornam 

diferentes e potencializadas de acordo com o 

território étnico-racial, político e econômico 

habitado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O suicídio 

está intimamente ligado à subjetividade e ao 

imaginário coletivo, ao entender que essa 

forma de morrer se apresenta como solução 

para acabar com o sofrimento - que não se 

manifesta de forma igual a todas e todos e que 

perpassa por questões como gênero e raça – os 

dados do Brasil revelam a importância da 

interseccionalidade nas análises de um 

fenômeno como tal. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Em Angola, a Bioética, enquanto 

disciplina, não consta nas grades curriculares da 

educação médica, isto é, não é ministrada como 

disciplina horizontal ou como tema transversal 

na carreira, e seus conteúdos carecem de 

sistematização. As questões bioéticas que 

surgem no contexto da educação médica 

angolana são decorrentes, principalmente, de 

seus problemas sanitários e epidemiológicos, 

adquirindo características culturais próprias, 

resultantes de sua história colonial e da 

introdução de valores europeus ou americanos, 

que precisam ser alvo de uma reflexão crítica. 

OBJETIVOS: Empreender um diagnóstico 

situacional sobre a inserção da Bioética no 

Ensino Médico de Angola. MÉTODOS: Estudo 

descritivo e exploratório, quantiqualitativo, 

triangulado, a partir do método de Minayo, 

analisando os formulários aplicados em 

Académicos e revisando as grades curriculares 

das Universidades de Lisboa, São Paulo, Cuba, e 

Angola. RESULTADOS: Foram incluídos no 

estudo 100 Académicos. Destes, três foram 

excluídos, com taxa de resposta de 97%. A 

média de idade foi de 24,74 (±6,73), sendo 59 

mulheres (61%), 89 solteiros (92%), 47 católicas 

(48%) e 18 Ovimbundos (19%). Os conceitos de 

Bioética e ética estiveram incompletos e 

errados nas duas escolas, a maioria foram 

contra ao aborto 57 (72%) e 14 (78%), quer na 

escola Cubana como portuguesa, 10 (13%) dos 

testemunhas de Jeová não aceitariam a 

transfusão sanguínea, menos 1/3 dos 

Académicos seriam a favor da eutanásia, 40 

(51%) na escola cubana não respeitariam a 

autonomia do paciente, a quebra do sigilo é 

desconhecida por 56 (71%) e 11 (61%) da escola 

cubana e da Portuguesa, respetivamente, 63 

(80%) das faculdades cubanas e 12 (67%) da 

Portuguesa optaria pela vacinação, 

argumentada na base na teoria utilitarista. 

DISCUSSÃO: Apesar de haver uma grande 

diversidade dos grupos étno linguísticos entre 

os Académicos, onde se constata certo 

predomínio dos Ovimbundos, julgamos que as 

resposta pouco ou quase nada foram 

influenciada pelos valores transmitidos 

culturalmente em cada grupo. Depreendemos 

que a moralidade de base religiosa (igreja 

católica) determinou a posicionamento ético 

dos Académicos. Em Angola os conteúdos sobre 

Bioética estão inseridos nas disciplinas de 

Semiologia e Propedêutica Clínica, Medicina 

Comunitária, Ética Médica e Deontologia 

Professional e Medicina Interna e Medicina 

Legal, o que de certa forma pode induzir a certa 

confusão em termos de conceitos e abordagem 

argumentativa, quando não forem devidamente 

sistematizados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Propomos a incorporação da Bioética na 

formação médica, de forma transversal na 

carreira, baseada na lógica do core Curriculum 

da UNESCO, adaptado ao contexto sócio 

cultural de Angola, seria o mais ideal 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro 

Autista - TEA, assim como qualquer outra 

questão relacionada à saúde de crianças requer 

grandes cuidados e muita dedicação por parte 

do cuidador. O que se nota é que, na maior 

parte dos casos, essa responsabilidade recai 

prioritariamente na mãe, quando não 

exclusivamente. São comuns relatos de mães 

que tinham vínculo empregatício antes da 

gestação e que foram demitidas ou foram 

forçadas a pedir demissão em razão da 

incompatibilidade entre a jornada de trabalho e 

os constantes cuidados de saúde exigidos pelos 

filhos. Além do rompimento da carreira 

profissional e de todas as dificuldades 

relacionadas ao mercado de trabalho são 

comuns também os casos de abandono dessas 

crianças pelos pais quando do diagnóstico da 

doença, deixando essas mulheres com 

dificuldades financeiras e sozinhas para cuidar 

dos filhos. Diante desse contexto, questiona-se 

se a Bioética Feminista, com seu arsenal 

analítico, permite correlacionar a inexistência 

de política públicas direcionadas às mães de 

crianças com Transtorno do Espectro Autista 

com a desigualdade de gênero no país. 

OBJETIVOS: Propõe-se analisar a correlação 

entre a inexistência de políticas públicas de 

apoio às mães de crianças com Transtorno do 

Espectro Autista e a desigualdade de gênero no 

Brasil. Para tanto será apresentado o arcabouço 

teórico metodológico da Bioética Feminista 

como ferramenta adequada à compreensão da 

desigualdade de gênero no país. MÉTODOS: 

Utilizou-se abordagem teórica de matriz 

exploratória descritiva. RESULTADOS: Conclui-

se que o arsenal interpretativo da Bioética 

Feminista se constitui ferramenta capaz de 

sustentar a existência de correlação entre a 

inexistência de políticas públicas direcionadas 

às mães de crianças com Transtorno do 

Espectro Autista e as desigualdades de gênero. 

DISCUSSÃO: Ainda que não possam ser 

consideradas satisfatórias, existem políticas 

públicas voltadas às pessoas com TEA, em 

especial as crianças. Ocorre que o autismo não 

atinge apenas o indivíduo, mas toda a família, 

em especial as mães que, na imensa maioria 

dos casos, ficam responsáveis pelos cuidados 

com a saúde e a educação dos filhos.  A Lei 

12.762/12, que instituiu a Política Nacional de 

Proteção da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, apesar de ser considerado um 

marco na conquista de direitos dessa 

população, ignora as dificuldades enfrentadas 

pelas mães na rotina com os filhos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A situação de 

abandono das mães de crianças com TEA pode 

ser analisada a partir do arcabouço teórico 

metodológico da Bioética Feminista e 

apresenta-se como mais um dado a comprovar 

a desigualdade de gênero. 

PALAVRAS CHAVE: políticas públicas. 

Desigualdade de gênero. Bioética feminista. 

Mães. Transtorno do espectro autista. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Ao tratar da formação e 

educação em Bioética, a Declaração Universal 

sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH) 

(UNESCO, 2005) destaca a importância de se 

alcançar “uma melhor compreensão das 

implicações éticas dos avanços científicos e 

tecnológicos”. A Declaração estimula a 

promoção da formação e educação em Bioética 

em todos os níveis, voltada, em especial, para 

os jovens. A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) (BRASIL, 2018) dá ênfase ao 

conhecimento científico e tecnológico, e alinha-

se à Agenda 2030 da ONU na busca de uma 

sociedade socialmente justa e voltada para a 

preservação da natureza (BRASIL, 2018, p. 8). 

Algumas possibilidades de inserção do ensino 

de Bioética no ensino médio foram exploradas 

por Jácome e Louzada-Silva (2018) 

anteriormente à publicação da BNCC, e são aqui 

consideradas. OBJETIVOS: Este texto examina 

algumas possibilidades de articulação da 

DUBDH com a BNCC do ensino médio. 

MÉTODOS: Aspectos da proteção às gerações 

futuras e proteção do meio ambiente e da 

biodiversidade, presentes na DUBDH, foram 

relacionados às competências propostas pela 

BNCC. RESULTADOS: A BNCC postula que a 

“educação tem um compromisso com a 

formação e o desenvolvimento humano global, 

em suas dimensões intelectual, física, afetiva, 

social, ética, moral e simbólica” (BRASIL, 2018, 

p. 16). DISCUSSÃO: A BNCC foi organizada em 

áreas de conhecimento, entre elas Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, voltada para a 

aprendizagens essenciais de Biologia, Física e 

Química, na formação geral básica. A formação 

geral é complementada por itinerários 

formativos, com diferentes arranjos 

curriculares, e organizados em quatro eixos 

estruturantes, entre eles, iniciação científica e 

mediação e intervenção sociocultural. O 

primeiro “supõe o aprofundamento de 

conceitos fundantes das ciências para a 

interpretação de ideias” e o segundo “supõem a 

mobilização de conhecimentos de uma ou mais 

áreas para mediar conflitos, promover 

entendimento e implementar soluções para 

questões e problemas identificados na 

comunidade”. A elaboração dos itinerários 

formativos é competência de cada estado e do 

Distrito Federal, e deve atender a características 

locais. A inclusão de temáticas comuns à 

DUBDH e à BNCC é possível e desejável, e exige 

uma maior divulgação dos princípios da 

Declaração entre professores de educação 

básica, licenciandos e formuladores de políticas 

públicas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A inclusão 

de temas bioéticos no ensino médio pode ser 

incrementada com a utilização dos itinerários 

formativos, em temas de aprofundamento de 

ciência e tecnologia. Para isso, é necessária a 

produção e oferta de material de suporte 

voltado para a educação básica. 

PALAVRAS CHAVE: Educação Básica, BNCC, 

DUBDH, Itinerários Formativos éticos. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Esclarecimento (Aufklärung) 
trouxe a defesa do pensamento racional como 
crítica aos dogmas religiosos e ao autoritarismo, 
tendo como base angular de sua posição 
filosófica a perspectiva de que o conhecimento 
libertaria a espécie dos grilhões do 
obscurantismo. Doravante, as ciências tinham 
como missão fundamental a clarificação dos 
enigmas da natureza e, por conta disso, as 
instituições científicas começaram a imprimir 
sua metodologia à realidade social, política e 
econômica. A racionalização tornou-se um 
padrão de idealidade para todas as esferas do 
fazer humano que, por meio das instituições 
sociais, moldavam o novo sentido ético para o 
homem: “todo ser racional, existe como um fim 
em si mesmo” (KANT, 2007, p. 68). Esta 
sentença apresentava à vista, conforme sua 
posição na história da civilização, que o ser 
humano havia chegado à sua maturidade 
intelectual. Com o tempo, a ideia de que cabia à 
razão organizar a existência foi ganhando mais 
importância, a ponto de todas as partes da vida 
estarem relacionadas e dependentes desta 
racionalidade que se denominou de “razão 
instrumental”. A sistematização ganhou 
espaços inusitados: a hipervalorizarão da 
administração racional, causando uma 
desumanização do ser, já que o progressivo 
sucesso das técnicas científicas havia gerado 
formas contraditórias ao sentido de ser humano 
proposto pelo Esclarecimento, sob a 
perspectiva ética, e a preponderância do 
capital, favorecendo que os valores políticos e 
sociais estivessem dependentes do domínio dos 
possuidores de capitais, levando a 
experimentos científicos questionáveis e a uma 

crítica da razão. OBJETIVOS: O OBJETIVO desta 
comunicação é mostrar que a ética não pode 
ser flexibilizada para atender aos interesses 
econômicos e políticos dos grupos dominantes 
e, ao mesmo tempo, que é indispensável 
proteger os indivíduos que participam de 
protocolo de pesquisa, em especial os mais 
vulneráveis. Para isso, torna-se necessário e 
urgente criar um sistema de responsabilidade 
moral, capaz de educar o cidadão para 
entender-se de modo intelectual e 
comprometido emocionalmente, uns com os 
outros. MÉTODOS: METODOLOGIA: trata-se de 
uma abordagem qualitativa e de natureza 
teórica, realizada através de uma revisão 
bibliográfica amparada em uma série de 
filósofos, tendo em vista a proposta de Potter 
de montar um sistema moral que permitisse a 
produção do conhecimento com 
responsabilidade para preservação da vida e do 
meio ambiente. RESULTADOS: Esta análise 
apresenta como RESULTADO a 
indissociabilidade da participação do cidadão a 
fim de garantir o cumprimento dos seus direitos 
fundamentais. DISCUSSÃO: Aprofundar o 
exercício interpretativo aqui proposto. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Propor engajamento 
ético nas atividades das ciências. 
PALAVRAS CHAVE: Bioética; Filosofia; 
Fundamentos Epistemológicos; Razão Crítica. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A cada mês tomamos contato 
com uma cor nova a ser instituída para eleger 
campanhas preventivas em saúde. De fato, a 
promoção e divulgação sobre a necessidade de 
rastreamento de possíveis doenças acabam por 
despertar a atenção e o autocuidado, além de 
um aculturamento mínimo em saúde. Propaga-
se que, muitas enfermidades quando 
diagnosticadas em fase inicial, apresentam 
grande probabilidade de cura. Assim, quando da 
detecção, esperar-se-ia um tratamento 
apropriado e não apenas com foco na doença, 
mas centrado no paciente, relacionando-se 
holisticamente seu o histórico de vida, 
comportamento e objetivos para se chegar a 
uma tomada de decisão compartilhada. Isso 
pode resultar em expectativa de vida com 
qualidade, além dos reflexos favoráveis de 
sustentabilidade ao próprio Sistema de Saúde e 
organização de políticas públicas. OBJETIVOS: 
Analisar a validade científica das campanhas e 
pertinência das formas de divulgação. 
MÉTODOS: Revisão teórica-reflexiva da 
literatura com análise crítica. RESULTADOS: Para 
que haja um percentual mínimo de adesão das 
campanhas, são promovidos encontros, 
festividades e outras formas de participação a 
sensibilizar a população. No entanto, muitas das 
campanhas aparentemente bem delineadas, 
guardam em si, o viés da publicidade do medo, 
pois omitem informações valiosas. Em muitas 
circunstâncias, acobertadas por descarado 
conflito de interesse, apenas enfatiza apenas o 
risco de sofrimento e morte. Geram confusão, 
ansiedade e temor desnecessários, ainda mais 
quando objetivam rastrear doenças que não 
causariam morte ou são de progressão lenta. 
DISCUSSÃO: Em análise técnica mais apurada, 

algumas campanhas são vazias, estão em total 
desate com as evidências cientificas e estão 
pautadas em metas que apenas visam um giro 
de capital, e não um bem maior. Resultam no 
uso irracional de tecnologia com desmesurados 
pedidos de exame para populações diversas, 
sem um estudo adequado para o mote de 
especifico de pacientes que se beneficiariam. Há 
patente falta de conhecimento da história 
natural da doença, baixa acurácia dos exames de 
rastreamento e ausência de evidência do custo-
efetividade do tratamento. Além do desperdício, 
isso ocasiona todas as consequências maléficas 
advindas do sobrediagnostico e 
sobretratamento, segundo os quais, podem 
trazer mais danos do que benefícios, além do 
impacto psicológico que pode ocorrer por um 
resultado falso-positivo. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: As campanhas preventivas em saúde são 
de suma importância quando racionalmente 
estudadas e aplicadas. Portanto, devem ser 
norteadas por um mínimo de critério validade 
ético-científico antes de serem disseminadas, 
pois o que está fora da evidência deixa de ser 
ético, pois podem mascarar outros interesses. 
Ser prudente não é ser do contra. 

PALAVRAS CHAVE: Campanhas preventivas. 
Conflito de interesse. Evidência Científica. Ética. 
Publicidade. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Trata-se de relato de experiência 
em metodologia ativa de aprendizagem voltada 
para leitura, análise e discussão coletiva de 
obras selecionadas na área da Bioética e do 
Direito Civil. A iniciativa partiu do Laboratório 
de Bioética e Direito (LABB) e do Programa de 
Educação Tutorial Institucional (PETi Direito), 
ambos vinculados ao Departamento de Direito 
da Universidade Federal de Lavras. A adaptação 
do método socrático foi desenvolvida pelo tutor 
dos grupos, Gustavo Pereira Leite Ribeiro, e 
pelo integrante Pedro Henrique Borges Viana. 
OBJETIVOS: A experiência objetivou 
desenvolver habilidades atreladas à 
interpretação, à comunicação, à escuta, à 
argumentação e, no caso do árbitro, à 
liderança, posicionando os estudantes como 
atores principais do processo de aprendizagem. 
MÉTODOS: Utilizou-se o método socrático, 
técnica de investigação filosófica feita em 
diálogo. Ela baseia-se no modelo de ensino de 
Sócrates em A República de Platão. Com esse 
método, Sócrates pedia aos alunos que 
declarassem uma posição e depois usava uma 
série de perguntas para ajudá-los a pensar 
sobre o assunto (HLINAK, 2014, p. 2). 
Geralmente, “as questões socráticas tentam ir 
além da coleta de informações, a fim de 
enfatizar a integração e a síntese de diferentes 
fontes de informação” (OVERHOLSER, 1993, p. 
69). O método pauta-se em análise e avaliação 
de posicionamentos, fomentando processos 
cognitivos complexos. RESULTADOS: A 
metodologia adotada, pautada na pergunta 
como recurso pedagógico (ORLANDO, 2005, p. 
115), contribuiu para desenvolver técnicas 
apuradas de leitura e interpretação de textos. 

Ao mesmo tempo, permitiu desenvolvimento 
de habilidades de liderança e moderação de 
discussão nos organizadores. DISCUSSÃO: 
Desenhado a partir do método socrático, cada 
ciclo possuiu quatro reuniões para debater uma 
obra-base e contou com os seguintes atores: o 
perguntador, responsável pela elaboração de 
perguntas sobre o texto; o respondedor, 
incumbido de responder as questões 
formuladas; os ajudantes, que atuaram como 
auxiliares da discussão; o relator, com função 
registral; e o árbitro, que atuava como 
organizador e gestor do funcionamento da 
dinâmica. Subsidiariamente, seu papel era 
interferir com informações adicionais e novos 
questionamentos. Os papéis de perguntador, 
respondedor, ajudantes e relator alternavam-se 
em cada reunião. O papel do árbitro era 
preenchido por um ou mais integrantes dos 
grupos organizadores. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A experiência relatada mostrou-se positiva, com 
grande adesão de inscritos e participantes. 
Além dos resultados mencionados, obtiveram-
se contribuições substanciais para as pesquisas 
desenvolvidas pelos organizadores. Como 
dificuldades encontradas, destacam-se a falta 
de espaço próprio para realização das reuniões 
e o baixo incentivo financeiro em pesquisa para 
ampliar a integração de estudantes como 
organizadores. 
PALAVRAS CHAVE: Método socrático; 
Metodologia de ensino; Metodologia ativa de 
aprendizagem. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Até a década de 70 muitas 

pesquisas científicas foram realizadas de forma 

indiscriminada e sem nenhum tipo de proteção 

para os sujeitos de pesquisa. Em várias 

localidades do planeta  houveram atrocidades, 

com graves danos morais, psicológicos, físicos e 

até a morte destes sujeitos de pesquisa. 

Somente através de legislações mais duras, é 

que se conseguiu organizar as pesquisas de uma 

forma mais adequada, com uma proteção maior 

ao sujeito de pesquisa e orientações adequadas 

aos pesquisadores. OBJETIVOS: Analisar a atual 

regulamentação das pesquisas científicas, com 

base na legislação brasileira, enfatizando o 

início desta regulamentação em 1988 até os 

dias atuais. MÉTODOS: Estudo retrospectivo e 

de revisão das normativas presentes no estado 

Brasileiro a respeito da regulamentação das 

pesquisas científicas, desde a primeira 

resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

até a resolução 466. RESULTADOS: Não se 

aplica DISCUSSÃO: Na Brasil, a primeira 

resolução importante foi  a 196/1996  que 

abordava de forma ampla as pesquisas 

envolvendo seres humanos. Define-se pela 

primeira vez o termo sujeito de pesquisa, e 

também a indenização ou ressarcimento em 

danos ocorridos nestes sujeitos de pesquisa. 

Nesta resolução são definidos também os 

Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e enfatiza a 

necessidade do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Os CEPs são órgãos 

internos dentro das instituições que realizam 

pesquisa no Brasil. Analisam todas as pesquisas 

realizadas no país que envolvam seres 

humanos, avaliando a sua importância, seu 

delineamento, a proteção dos sujeitos de 

pesquisa, além de todos os fatores éticos e 

científicos envolvidos. Todos os projetos 

encaminhados ao CEP são avaliados pelo seu 

colegiado e aprovados, aprovados com 

ressalvas, ou não aprovados. Caso ocorram 

violações dos direitos dos sujeitos de pesquisa, 

ou se a pesquisa não seja ética e 

cientificamente embasada, deve o CEP, vetar a 

pesquisa a ser realizada, ou mesmo propor 

modificações na mesma. No TCLE o pesquisador 

deve obrigatoriamente informar ao sujeito da 

pesquisa todos os detalhes sobre a pesquisa em 

questão, bem como informar a real participação 

deste na pesquisa.  Com a resolução 466/2012 

assegurou-se ao sujeito da pesquisa direitos e 

benefícios obtidos pela pesquisa, incluindo 

direitos ilimitados ao uso de medicamentos se 

necessário. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

regulamentação das pesquisas evoluiu muito. 

Não se admite que uma determinada pesquisa 

ofereça benefícios ao pesquisador ou a uma 

comunidade específica, sem que o principal 

elemento destas pesquisas seja beneficiado. Os 

CEPs e o TCLE são os principais mecanismos 

dessa proteção. 

PALAVRAS CHAVE: Comitês de Ética em 

Pesquisa, Resolução 466, Pesquisas médicas  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Entre os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável lançados pela 

ON  em 20151 o de número 6, “Água Potável e 

Saneamento”, visa “assegurar a disponibilidade 

e gestão sustentável da água e saneamento 

para todas e todos”1 OBJETIVOS: Promover 

uma reflexão considerando diagnóstico, 

estratégias e ações para garantir que todas as 

pessoas tenham acesso a água, levando em 

conta tanto aspectos quantitativos como de 

qualidade, e serviços de saneamento 

necessários para assegurar condições plenas de 

saúde a todos os seres vivos. MÉTODOS: 

Revisão da literatura nacional e internacional 

pertinente ao tema, assim como da Proposta de 

Paz enviada por Daisaku Ikeda2 à Organização 

das Nações Unidas em janeiro de 2019. 

RESULTADOS: São apresentados três temas 

prioritários, decisivos para o pleno alcance 

deste ODS: a) Diagnóstico sobre qualidade da 

água de abastecimento público no Brasil.  b) 

Desenvolvimento científico e de políticas 

públicas na gestão dos poluentes emergentes. 

c) Fortalecimento das iniciativas da ONU sobre a 

gestão de recursos hídricos. DISCUSSÃO: 

Trabalhos científicos realizados em âmbito 

nacional mostram a presença dos chamados 

“poluentes emergentes” em água potável e de 

mananciais de abastecimento, em capitais e 

grandes cidades do país. Entre uma miríade de 

compostos estão os denominados 

desreguladores endócrinos, que podem alterar 

o funcionamento adequado do sistema 

endócrino em seres humanos e outros 

organismos3.  Este conhecimento demanda, no 

âmbito científico e de aprimoramento de 

políticas públicas, ações visando a gestão 

adequada dos poluentes emergentes. Nesse 

sentido, a construção de um ambiente de 

cooperação mútua é o aspecto-chave para 

enfrentar as ameaças de escassez e 

deterioração da qualidade da água, de maneira 

que os países com know-how em técnicas 

avançadas de tratamento e proteção de 

mananciais possam contribuir de forma 

proativa para com a busca de soluções em 

âmbito global. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 

acesso universal e equitativo à água potável e 

segura depende do compromisso de todos para 

que ninguém mais, em especial as crianças, 

tenha que viver com acesso restrito à água 

limpa e de qualidade. Nesse sentido, as 

universidades devem representar um dos 

principais polos de realização tanto deste ODS 

como de todos os demais. 

PALAVRAS CHAVE: sustentabilidade, água 

potável, poluentes emergentes  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os conflitos de interesses 

envolvem o indivíduo com instituições ou 

empresas, no qual tem como motivação 

questões direcionadas a ganhos financeiros ou 

o prestígio no meio acadêmico, que são capazes 

de diminuir sua capacidade em cumprir 

obrigações éticas ou legais (1). OBJETIVOS: 

Investigar os conflitos de interesses envolvendo 

ensaios clínicos publicados em resumos dos 

congressos e a sua declaração. MÉTODOS: 

Trata-se de um estudo documental baseado nos 

resumos de cinco congressos médicos e na 

busca das relações entre autores e indústria na 

rede de internet. RESULTADOS: Foram 

encontrados 407 resumos nos 22 anais. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 

foram selecionados 77 resumos, dos quais 46 

resumos (59,7%) haviam conflitos de interesses. 

Dentre os 46 resumos com conflito de 

interesse, 24 (52,2%) declararam o conflito e 22 

(47,8%) não declararam, mas tinham conflitos 

ocultos. DISCUSSÃO: Esses achados 

correspondem aos estudos internacionais 

realizado por Thompson (2) e colaboradores a 

qual identificaram 69% dos resumos em 

conflitos de interesses, em contrapartida ao 

nosso com  59,7%. Conflitos não declarados 

corresponderam a 47,8% em nosso estudo e no 

estudo de Thompson e colaboradores (2) foram 

encontrados 62% de omissão da delcaração e 

em outros estudos 48% (3) e 45,5% (4). Esses 

estudos ilustram um elevado número de 

autores que omitem seus conflitos com 

laboratórios. Só a declaração não elimina o 

conflito de interesse, mas faz parte de um 

processo que ajuda a identificar e gerenciar 

conflitos. A declaração ajuda a ponderar o 

quanto o financiamento pode interferir na 

qualidade do estudo, visto que autores (5) 

apontam que ensaios clínicos patrocinados têm 

a tendencia de ser quatro vezes mais favoráveis 

aos estudos quando esses recebem patrocínio 

da indústria farmacêutica. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Tal descoberta levanta o 

questionamento da integridade na divulgação 

de conflitos nas pesquisas. Ocultar conflito de 

interesse tira o foco de um possível viés que 

possa ter na conclusão da pesquisa, a não 

declaração impede que o público tenha uma 

análise crítica. Esses achados são resultado do 

constante descompromentimento ético e as 

normas brasileiras. 

PALAVRAS CHAVE: Resumos de Reunião; Ética 

em Pesquisa; Conflitos de Interesses; Bioética 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A vida é frágil, mas esta 

fragilidade torna-se efetivamente perceptível 

quando o ser humano se depara frente a uma 

doença progressiva e incurável. Diante da 

iminência da morte o ser humano vê toda a sua 

vida modificar-se, tendo sua rotina alterada em 

virtude de consultas médicas, exames e 

tratamentos. Ante esse cenário, na maioria das 

vezes, o enfermo é tomado por uma grande 

angústia, pois além das dores físicas, passa a ter 

dores psíquicas, sociais e espirituais. O 

dicionário de espiritualidade define angústia 

como dolorosa sensação de sufocamento, 

estado penoso de espírito. A ciência médica 

traduz a angústia como o grau extremo de uma 

emoção dolorosa e persistente de constrição 

epigástrica, acompanhada de mal-estar geral, 

aceleração do batimento cardíaco e da 

respiração e tremor nos membros inferiores. 

Frente aos conflitos espirituais dos pacientes, 

externados por uma angústia profunda 

questiona-se: De que forma o médico pode 

acolher a dimensão da espiritualidade de seu 

paciente? OBJETIVOS: Objetiva-se verificar se o 

médico reconhece quando o paciente passa por 

conflitos espirituais. MÉTODOS: Dedutivo, 

metodologia qualitativa bibliográfica conceitual. 

RESULTADOS: O contexto da saúde na 

atualidade é marcado por grandes conquistas 

científicas e tecnológicas. A ênfase ao priorizar a 

dimensão biológica em detrimento das outras 

áreas da holística humana tem trazido impactos 

negativos na relação médico-paciente. Siqueira 

alerta: O paciente é cada vez menos tratado 

como ser humano, tornando-se somente um 

caso clínico. Temos que olhar o ser que sofre e 

nos curvar. DISCUSSÃO: Curvar-se ao ser que 

sofre exige contemplá-lo na sua integralidade, 

enxergar além de evidências coletadas a partir 

de conhecimento de anatomia e fisiologia 

humanas. Dispensar cuidado integral exige do 

médico uma entrega total de suas capacidades. 

Dessa forma espera-se a priorização de 

elementos que qualifiquem a relação médico-

paciente como acolhimento, respeito e 

alteridade a partir de um ser que passa por 

conflitos espirituais. Sendo assim, a 

espiritualidade na Bioética tem um sentido de 

cuidado, de proteção e de responsabilização 

diante do ser que sofre. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O cuidado espiritual não se dirige a 

especialistas da espiritualidade, mas a todos os 

seres humanos que acompanham o enfermo 

com estima, respeitando toda a sua 

interioridade. Uma boa relação médico-

paciente pode fazer com que o médico perceba 

que seu paciente esteja passando por conflitos 

espirituais e o mesmo pode ajudá-lo a iniciar 

uma revisão de valores e prioridades. A Bioética 

como cuidado acolhe a dimensão da 

espiritualidade do ser fragilizado, permitindo-

lhe encontrar sentido de vida mesmo na 

proximidade da morte. 

PALAVRAS CHAVE: Relação médico-

paciente,Conflitos espirituais, bioética 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A bioética é um campo 

multidisciplinar do saber que promove o debate 

dialógico, com base em ferramentas teóricas, 

que pode auxiliar o profissional de saúde a lidar 

com questões fundamentais no seu dia a dia 

nas relações entre profissionais e destes com o 

usuário e a comunidade. No Brasil ainda é 

recente a reflexão bioética na atuação do 

fisioterapeuta, sendo poucos os estudos 

envolvendo a temática. Além disso, nos estudos 

encontrados percebe-se a presente dificuldade 

deste profissional em lidar com questões ética e 

bioéticas. Através dos Núcleos Ampliados de 

Saúde da Família (NASF), por meios dos quais os 

fisioterapeutas são inseridos no modelo de 

Atenção Primária (APS) no país, mais ainda 

estes profissionais veem-se diante de dilemas 

cotidianos de cunho ético e bioético 

principalmente para uma profissão que ainda 

está muito ligada à lógica da reabilitação. 

OBJETIVOS: Identificar e analisar os 

conhecimentos dos fisioterapeutas atuantes no 

NASF sobre os conceitos de ética e bioética. 

MÉTODOS: Foi utilizado um questionário com 

perguntas fechadas e abertas, aplicado aos 

fisioterapeutas atuantes no NASF no município 

do Rio de Janeiro, e realizada a análise de 

conteúdo de acordo com o proposto por Bardin. 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro (CAAE: 

30819414.9.0000.5279) e pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Viçosa 

(CAAE: 29352314.6.0000.5153). RESULTADOS: 

No questionário entregue aos fisioterapeutas 

encontrava-se duas seções de perguntas 

abertas, sendo a segunda seção, aqui analisada, 

referente aos conhecimentos dos profissionais 

quanto a ética e bioética, definição destes 

conceitos e conhecimentos das principais 

correntes da bioética, bem como experiências 

anteriores de ensino-aprendizagem envolvendo 

a temática. Foi, então, percebida a dificuldade 

dos fisioterapeutas em relação aos conceitos de 

ética e bioética, bem como desconhecimento 

das correntes de bioética mais comumente 

conhecidas e abordadas, devido a insuficiente 

abordagem do tema no processo de formação. 

DISCUSSÃO: Percebe-se a ainda incipiente 

capacidade dos profissionais de 

compreenderem o que é ética e bioética e o 

conhecimento apresentado mostrou-se restrito 

ao código de ética, envolvendo questões 

normativas ou restrito à vivência moral pessoal 

de cada profissional. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Mostra-se, portanto, a necessidade de atenção 

com a construção das competências éticas e 

bioéticas no currículo de fisioterapia. Sugere-se 

que sejam feitas mais propostas estratégicas 

para a formação de fisioterapeutas no que 

tange aos aspectos éticos e bioéticos. 

PALAVRAS CHAVE: Atenção primária à saúde. 

Bioética. Fisioterapia. Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família. Saúde da família.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Constituir Conselhos Nacionais 

de Bioética (CNB) – também denominados 

comitês, comissões, dentre outros nomes - nos 

dias de hoje, torna-se um grande desafio, 

sobretudo pela sua importância na manutenção 

da cidadania dentro dos Estados. Estes comités 

são formados por diferentes especialistas, e de 

áreas distintas, por possuir um caracter 

multidisciplinar, com vista à adotarem várias 

abordagens para resolução de dilemas morais1. 

Logo, os conselhos apenas opinam, sugerem, 

analisam e recomendam algumas medidas que 

poderiam ser tomadas diante de conflitos 

morais, mas nunca legislam ou elaboram 

normas vinculantes 2. Eles visam permitir com 

que se incentivem momentos de reflexão sobre 

temas de interesse da coletividade 3. 

OBJETIVOS: Conhecer a realidade dos países 

africanos no campo dos conselhos de nacionais 

de bioética. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 

documental e bibliográfico com abordagem 

qualitativa e de carácter exploratório. 

RESULTADOS: Nos resultados obtidos, foram 

encontradas informações sobre conselhos 

nacionais de bioética em África, como é caso da 

Costa do Marfim e o Togo, que contam com um 

Conselho Consultivo Nacional de Bioética, já o 

Egipto, Gana, Uganda, Etiópia, Chade e a RDC, 

apenas contam com um Comitê Nacional de 

Bioética. Já na Europa e América apresentam 

iniciativas semelhastes aos países africanos, 

mas é bem verdade que nestes dois últimos a 

consolidação é uma realidade. Entretanto, 

constatou-se que o índice de criação, divulgação 

e consolidação dos conselhos dos países 

africanos é inexpressivo. DISCUSSÃO: A 

diferença dos continentes europeu e 

americano, onde os conselhos e comités estão 

consolidados em muitos países, no continente 

africano poucos são os países que já 

conseguiram consolidar-se. Ainda existem 

países que não contam com conselhos, mais 

sim, com comités de ética em pesquisa. É 

essencial ressaltar que um conselho nacional de 

bioética tem missão diferente de um comité de 

ética em pesquisa, uma vez que o conselho vela 

por questões de maior magnitude, como 

projetos que serão convertidos em políticas de 

Estado, enquanto o comité de ética em 

pesquisa visa apenas avaliar projetos científicos 

que envolvem seres humanos, de forma 

institucional (Faculdades, centros de pesquisas 

entre outros). CONSIDERAÇÕES FINAIS: No caso 

africano, existe uma grande ausência de órgãos 

governamentais relativos à bioética. E é de 

suma importância para os países africanos a 

implementação de órgão dessa dimensão 

(Conselho Nacional de Bioética) para permitir o 

diálogo de temas de bioética de complexa 

resolução. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética, conselho nacional 

de bioética, áfrica. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: O advento e avanço das 
tecnologias em saúde, especificamente na área 
de cuidados neonatais, trouxeram resultados 
positivos em relação a melhorias na assistência, 
maiores possibilidades de tratamento e 
sobrevida. Com o prolongamento da vida, 
conflitos bioéticos surgem dentro das Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) com a necessidade 
de reflexão, por parte dos profissionais, sobre 
quando é preciso pensar na mudança de foco 
de terapia curativa para terapia paliativa. A 
motivação para a elaboração deste trabalho se 
originou da vivência de psicólogas em UTIs 
neonatal e de cardiologia pediátrica, 
desencadeando inquietudes e reflexões acerca 
da condução dos casos de pacientes acometidos 
por patologias graves e sem prognóstico de 
cura. OBJETIVOS: O presente trabalho tem 
como objetivo realizar revisão bibliográfica de 
publicações sobre cuidados paliativos em 
neonatologia. MÉTODOS: Foi realizada revisão 
narrativa, sem critérios rigorosos específicos, 
buscando apenas por artigos em língua 
portuguesa publicados nos últimos 10 anos, nas 
bases de dados PUBMED e Scielo, visando 
conhecer o cenário geral sobre a temática. 
RESULTADOS: Foram identificados, como 
resultados, que na prática das UTIs pediátricas 
há conflitos recorrentes resultantes de 
diferentes opiniões entre os profissionais de 
saúde, não havendo, em geral, conhecimento e 
consenso sobre os critérios a serem adotados 
para a indicação de não intervenção ou 
suspensão do tratamento para neonatos graves. 
É mencionada dificuldade significativa em 
discutir cuidados paliativos entre as equipes 
assistenciais e abordar o tema com os familiares 
das crianças. Estudos de campo indicam que 

para a maior parte dos pacientes sem 
perspectivas de cura, não é discutida 
abordagem paliativa. São apontadas como 
necessárias mudanças nos paradigmas e na 
formação dos profissionais de saúde, com 
investimentos em temáticas sobre a morte e 
obstinação terapêutica. DISCUSSÃO: Os 
conflitos recorrentes resultantes de diferentes 
opiniões entre os profissionais de saúde são 
considerados a partir do reconhecimento de 
que a variedade de profissionais atuantes nas 
UTIs engloba pluralidade de valores, conceitos e 
de condições de suportabilidade sobre a morte. 
O investimento em formação dos profissionais 
para a mudança de olhares se mostra 
prioritário, assim como o suporte interpessoal 
para a condução dos casos críticos. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os trabalhos 
revisados apontam a criação de protocolos de 
conduta, a implantação de programas 
multiprofissionais sistematizados, o 
investimento na formação profissional e na 
comunicação com as famílias e o 
compartilhamento das decisões, como 
caminhos para a adoção dos cuidados paliativos 
nas UTIs pediátricas e para a redução do 
desconforto de pacientes, famílias e 
profissionais frente à impossibilidade de cura. 
PALAVRAS CHAVE: bioética, neonatologia, 

cuidados paliativos.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A transição demográfica e 
epidemiológica da população, associadas ao 
aumento das doenças crônicas e à dificuldade 
do sistema de saúde para lidar com o 
agravamento dessas condições, incidindo sobre 
a qualidade de vida das pessoas em condições 
crônicas. Essa situação promove a discussão 
sobre os cuidados paliativos, aplicados não 
apenas a casos terminais de câncer, mas 
também naqueles com graves sequelas da 
cronicidade. Assim, surge em 2017, a 
incorporação destes na Política Nacional de 
Atenção Básica, além disto em 2018, através da 
Política Nacional de Cuidados Paliativos a 
consolidação destes cuidados integrais no 
âmbito do Sistema Único de Saúde. OBJETIVOS: 
Discutir o caso de uma paciente com grave 
cronicidade, emergente de uma pesquisa sobre 
‘Problemas e Desafios Éticos na Rede de 
Atenção à Saúde no acompanhamento de 
doentes crônicos’, realizada em um município 
da região metropolitana de Porto Alegre. A 
pesquisa seguiu as normativas da Resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, bem 
como obteve a aprovação pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da UNISINOS sob o parecer 
número CEP 16/023. MÉTODOS: O estudo é a 
discussão de um caso, que emergiu de uma 
pesquisa maior, a qual teve abordagem 
cartográfica, usando entrevista em 
profundidade com doentes crônicos 
participantes do estudo. RESULTADOS: A 
paciente apresenta graves sequelas de diabetes 
não cuidada: cegueira e insuficiência renal, 
obrigando-a realizar hemodiálise três vezes por 
semana. DISCUSSÃO: A pouca qualidade de vida 

e sua profunda religiosidade a faz desejar a 
morte, mas a equipe e a família não aceitam 
conversar sobre esse desejo. Essa dificuldade 
está ligada ao modelo de atenção centrado na 
cura, à não inclusão das relações familiares no 
atendimento da paciente e à falta de 
capacitação da equipe de atenção primária para 
gerir os cuidados paliativos. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Os cuidados paliativos são entendidos 
não apenas como especialidade para casos 
terminais, mas como abordagem que 
complementa a perspectiva curativa no uso de 
procedimentos e tecnologias na atenção 
primária, agregando outras dimensões ao 
cuidado como o acompanhamento psicológico e 
espiritual, como complementos da assistência 
clínica. 

PALAVRAS CHAVE: Atenção Primária à Saúde. 
Cuidados Paliativos. Qualidade de vida. 
Relações Familiares. Morte. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A morte e cuidados de fim de 
vida são temas explorados no ensino da 
graduação em medicina, porém a abordagem 
frequentemente é técnica, restringindo-se ao 
ensino de procedimentos, uso de 
medicamentos e condutas profissionais 
consideradas adequadas. Dificuldades como 
despreparo emocional, desconhecimento e 
inexperiência sugerem que ignorar o sofrimento 
decorrente da assistência aos pacientes críticos 
pode contribuir para aumentar o grau de 
confusão e insegurança dos alunos. OBJETIVOS: 
Preparar o aluno para identificar os critérios de 
elegibilidade para cuidados paliativos de 
pacientes internados ou em acompanhamento 
domiciliar; refletir sobre aspectos éticos 
envolvidos no atendimento; utilizar os 
instrumentos de avaliação da capacidade 
funcional; participar do planejamento do 
cuidado em equipe; desenvolver habilidades e 
competências de comunicação. MÉTODOS: A 
organização do estágio inclui visitas 
domiciliares, acompanhamento hospitalar em 
Unidade de Terapia Intensiva, Emergência e 
Enfermarias. Diários de campo e elaboração de 
narrativas são instrumentos de registro das 
experiências dos alunos, posteriormente 
compartilhadas e discutidas com os docentes de 
diversas áreas de conhecimento. RESULTADOS: 
Os resultados mostram a relevância do ensino 
de Cuidados Paliativos longitudinalmente no 
curso de medicina e apresenta resultados 
positivos no desenvolvimento de competências 
não apenas para controle farmacológico de dor 
e outros sintomas, mas também de habilidades 
de comunicação e prudência ética na tomada 
de decisões clínicas. DISCUSSÃO: São 
levantados e discutidos problemas éticos 

específicos dos Cuidados Paliativos valendo-nos 
do Método Deliberativo para a tomada de 
decisão. O eixo temático norteador do curso é a 
“dignidade humana”, combinando atividades 
práticas e conteúdos voltados ao 
desenvolvimento da sensibilidade ética dos 
alunos. O uso de metodologias ativas, como 
discussões de casos, elaboração de narrativas 
reflexivas e portfólios, dramatizações, 
roleplaying, têm-se mostrado profícuo tanto 
para ampliar a implicação e o protagonismo do 
aluno no processo de formação, quanto para 
suscitar a emergência de aspectos do currículo 
oculto, os quais promovem a dessensibilização 
e redução da capacidade de análise de conflitos 
morais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os desafios 
que se colocam presentemente são capacitar e 
envolver outros docentes de modo a sensibilizá-
los para a abordagem prematura dos Cuidados 
Paliativos desde a Atenção Primária, ampliar o 
tempo de estágio e os cenários de prática com 
atuação interprofissional, institucionalizar 
protocolo de Diretivas Antecipadas de Vontade, 
evitando a distanásia e institucionalizando a 
educação de boas práticas médicas no cuidado 
de fim de vida. 

PALAVRAS CHAVE: Cuidados Paliativos; 
Ortotanásia; Bioética Clínica; Fim de vida  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Filosofia de Cuidados 

Paliativos é uma resposta à dignidade do 

paciente com doença incurável, pois prima pela 

qualidade de vida que resta ao paciente (1). 

OBJETIVOS: Analisar a percepção do 

profissional de saúde sobre cuidados paliativos 

e; evidenciar a Integração Bioética-Cuidados 

paliativos como ferramenta de suporte na 

assistência ao paciente com doença incurável. 

MÉTODOS: Pesquisa descritiva e qualitativa. 

Realizada na clínica médica de um hospital 

universitário na cidade de Belém/PA (2016- 

2017).Participaram do estudo 20 profissionais 

de saúde. Os dados foram analisados por meio 

da Análise de Conteúdo.O projeto foi submetido 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Instituição - nº 64151316.4.3001.0017. 

RESULTADOS: Da análise dos dados emergiram 

três categorias: Falando sobre o conhecimento 

dos profissionais em relação aos cuidados 

paliativos; Falando sobre a assistência paliativa 

e os seus desafios; Falando sobre Bioética e 

cuidados paliativos-uma conjunção necessária. 

DISCUSSÃO: Os profissionais de saúde não têm 

uma clara percepção, do real significado e 

abrangência da Filosofia de cuidados paliativos 

resultando em ações fragmentadas e isoladas 

(2). Essa deficiência na percepção dos 

profissionais, entre outros fatores, como 

carência de formação em Bioética; inexistência 

de políticas para o fim da vida, deve-se 

principalmente ao fato de estarem inseridos 

numa cultura que nega tudo relacionado a 

morte e ao processo de morrer. Esse modelo 

cultural em relação à morte, influencia o 

comportamento do profissional de saúde e da 

própria sociedade em relação ao paciente com 

doença incurável, e ofusca o real papel dos 

cuidados paliativos na qualidade de vida que 

resta ao paciente.  A Bioética é uma ferramenta 

de suporte na prática de cuidados paliativos, 

através da validação dos direitos humanos do 

paciente. Esta ao ser assimilada pelos 

profissionais de saúde conduz a uma prática 

social que desperta para reflexão e ação em 

torno do paciente com doença incurável 

enquanto pessoa de direito e com direitos 

(3).Entretanto, para ser implementada 

necessita ser incorporada na formação dos 

profissionais de saúde CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O desafio à prática de cuidados paliativos 

sobrepujando a qualquer outro,  é a mudança 

da cultura vigente em relação à morte. Essa 

discussão deve ser feita na esteira da Bioética 

no sentido de construir a cultura do “bem 

morrer”. Somente com essa construção é 

possível alcançar uma percepção adequada da 

Filosofia de cuidados paliativos e a partir daí, 

pensar em ações que, realmente fazem da 

prática de cuidados paliativos uma assistência 

que assegure a dignidade do paciente no 

processo de morrer. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética, cuidados 

paliativos, cultura, assistência integral  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A visão paradigmática atual no 

país é que a melhora no acesso à saúde se dará 

apenas com mais investimento financeiro e 

avanços tecnológicos. A dependência do SUS 

dessa visão é algo a ser questionado pela 

Bioética, sendo necessária uma reflexão do uso 

dos recursos e dos parâmetros de qualidade 

buscados. A omissão faz com que os recursos e 

a tecnologia nunca sejam suficientes para 

atenderem os anseios concretizados. 

OBJETIVOS: Discussão de caráter bioético às 

visões sobre gastos de recursos públicos com 

saúde e os objetivos à serem alcançados; 

MÉTODOS: Foram levantadas obras dos autores 

Daniel Callahan e Martha Nussbaum, como de 

obras sobre a Bioética de Intervenção e o 

Sistema Único de Saúde e utilizado uma 

abordagem teórico-argumentativa de escopo 

qualitativo; RESULTADOS: Foram selecionadas 

as obras mais aderentes à pesquisa, 

procedendo a  filtragem pela relação dos 

assuntos tratados nas obras com a 

aplicabilidade em contexto nacional. 

Resultando em conexão entre a problemática 

da visão esperada aos objetivos da medicina 

(Callahan) e das capacidades (Nussbaum) como 

reflexões necessárias para se definir os 

interesses do SUS e sua defesa, utilizando como 

filtro para a contextualização nacional as obras 

de Bioética de Intervenção. DISCUSSÃO: A falta 

de novas perspectivas para o campo da saúde, 

ficando somente em um sentido estrito de 

amplitude orçamentária e utilizando medidores 

econômicos não são suficientes para solucionar 

a alocação de recursos em saúde. A crise da 

situação supracitada é engrandecida quando a 

visão comum é que a morte é um mal a ser 

combatido de qualquer forma e a todo custo 

pela tecnologia. Por conseguinte, com esses 

balizadores a desconstrução do SUS como se 

tem hoje ganha espaço pela não concordância 

entre os anseios e a realidade. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A ausência de reflexão crítica sobre os 

melhores objetivos para o SUS, dentro de uma 

visão Bioética e não apenas econômica, faz com 

que a narrativa sobre a insuficiência dos 

recursos da Saúde Pública ganhe força e se 

torne aceita a ideia de uma privatização da 

Saúde, algo que atenta aos direitos adquiridos 

constitucionalmente. 

PALAVRAS CHAVE: bioética; saúde pública; 

direito à saúde; bioética de intervenção. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Vivemos na era da depressão. O 

transtorno depressivo maior foi apontado como 

uma das vinte maiores causas da carga global 

de doenças, medida da magnitude da perda de 

saúde em função de doenças e injúrias (Vigo, 

Thornicroft, Atun, 2016). A depressão foi 

identificada como a doença mais comum em 

países desenvolvidos e a segunda maior em 

prevalência nos países em desenvolvimento 

(WHO, 2013). Os números, no entanto, podem 

estar sendo subestimados. A depender dos 

critérios de cálculo, a carga global dos 

transtornos mentais pode ser um terço maior 

do que a atual (Vigo, Thornicroft, Atun, 2016), o 

que tornaria alarmante o já baixo nível de 

investimento global em saúde mental (Vigo et 

al, 2019). Por outro lado, a percepção de uma 

epidemia de depressão e ansiedade pode não 

corresponder à realidade. Fenômenos como o 

crescimento populacional, a mudança da 

estrutura etária, a maior disseminação cultural 

do termo depressão podem ter contribuído 

mais para a percepção da epidemia do que o 

aumento da prevalência da depressão 

propriamente (Baxter et al, 2014). Percebe-se, 

portanto, que o critério adotado para o 

diagnóstico e classificação da depressão tem 

impactos morais, sociais e econômicos 

significativos. OBJETIVOS: A presente 

comunicação pretende abordar as dimensões 

éticas relacionadas à conceitualização da 

depressão. MÉTODOS: Será desenvolvida uma 

reflexão teórico-conceitual a respeito das 

dimensões morais da conceitualização 

biomédica da depressão. RESULTADOS: Foram 

identificados dois tópicos moralmente 

significativos a serem abordados: a relação 

entre o diagnóstico de depressão e a 

subjetividade; e a dimensão social desta 

medicalização. DISCUSSÃO: Um número 

crescente de indivíduos recebe diagnóstico e 

tratamento de depressão. As definições 

oferecidas pelo Manual de Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais - DSM V 

extrapolam o atendimento clínico e arbitram 

estudos epidemiológicos, políticas públicas e a 

organização da vida social.Do ponto de vista dos 

processos de subjetivação, o diagnóstico 

influencia a maneira que os indivíduos 

compreendem a si mesmos e a forma como 

experimentam o mundo. Do ponto de vista 

social, a medicalização é abordada sob dois 

aspectos: a moralidade dos critérios de 

funcionalidade, utilizados no diagnóstico; e a 

interface entre bioética e poder, no caso do 

mercado de antidepressivos. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A crescente demanda por investimento 

público em saúde mental, inclusive nos países 

em desenvolvimento, suscita adicionais 

discussões éticas. Uma vez que, historicamente, 

a tristeza é um resultante, mais do que a 

origem, dos problemas sociais (Horwitz, 

Wakefield, 2007), é preciso escolher bem onde 

intervir. 

PALAVRAS CHAVE: Depressão; Bioética  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Todas as áreas da experiência 

humana já são atingidas pela utilização de Big 

Data (1). Atualmente, o volume crescente de 

dados complexos e interconectáveis e o 

desenvolvimento da capacidade de 

processamento possibilitam uma habilidade 

inédita de interpretação e predição de 

comportamentos humanos (2). A área da saúde, 

por exemplo, se beneficia de aplicativos que 

monitoram dados pessoais e informações 

corporais, que permitem prever padrões e 

sugerir hábitos (1). Não há no mundo, até o 

presente momento, regulamentação legal 

específica sobre o uso de Big Data (3). As regras 

e leis nacionais e internacionais existentes 

tratam da privacidade e confidencialidade dos 

dados. Tal abordagem, no entanto, não se 

mostra suficientemente abrangente, uma vez 

que a ciência de dados já encontra aplicações 

econômicas e políticas com vasto alcance 

populacional. O debate ético sobre o tema 

ainda é incipiente. Visando colaborar com a 

compreensão dos aspectos morais do 

fenômeno, a presente comunicação destina-se 

a analisar a produção acadêmica sobre a 

moralidade do tema. OBJETIVOS: O objetivo do 

trabalho é levantar quais são as questões 

bioéticas relacionadas à utilização de Big Data já 

identificadas pela literatura científica. 

MÉTODOS: Foi realizado um levantamento 

sistemático de artigos científicos na base de 

dados Scopus, utilizando-se os descritores “Big 

Data” e “Bioethics”, unidos pelo operador 

booleano “AND”. RESULTADOS: Dos 28 artigos 

resultantes, 14 corresponderam aos critérios de 

análise definidos pelo estudo. As principais 

questões éticas já identificadas pela literatura 

científica sobre o tema são relacionadas a: 

autonomia e consentimento, privacidade e 

confidencialidade dos dados, compartilhamento 

de benefícios, justiça, vulnerabilidade e 

discriminação, sustentabilidade ambiental, 

controle ético da pesquisa e regulamentação. 

DISCUSSÃO: A discussão ética é ainda incipiente 

se comparada à produção tecnocientífica sobre 

o tema. A quantidade de artigos também não 

reflete a dimensão dos possíveis impactos 

bioéticos do uso massivo de dados na 

contemporaneidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A implementação não regulamentada e 

irrefletida de novas tecnologias pode trazer 

complicações para o bem-estar dos indivíduos e 

sociedades (4). No caso específico de Big Data, a 

velocidade e a abrangência do fenômeno 

tornam a compreensão de suas implicações 

sociais e morais ainda mais complexa. O debate 

ético sobre o tema já identifica a proteção da 

autonomia e da privacidade dos indivíduos 

como aspectos cruciais para assegurar que esta 

seja uma tecnologia benéfica. Contudo, em 

função do interesse econômico e 

governamental que desperta, é crucial que as 

dimensões coletivas e as relações de poder 

envolvidas sejam objeto central das reflexões 

éticas sobre o uso de Big Data. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética; Big Data 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A medicina em seu processo de 

afirmação enquanto ciência se legitima como 

tal ao promover e desenvolver técnicas que 

partilham um objetivo específico; o 

prolongamento da vida. Com o avanço da 

medicina e dos hospitais, a morte deixa de ser 

um evento público e se torna algo distante, que 

precisa passar despercebido, escondido e 

solitário em um leito de hospital. Mais 

especificamente as Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), revestidas com uma arquitetura 

específica, investidas com tecnologias duras e 

disponibilizando profissionais competentes e 

exigentes, se configuraram em um espaço 

quase hierárquico, por assim dizer, do nível 

mais alto de oferta de recursos humanos e 

tecnológicos para o cuidado do paciente crítico. 

Na maioria das vezes, são nesses espaços que 

se encontram muitos pacientes que enfrentam 

situações de terminalidade. OBJETIVOS: O 

objetivo desse trabalho foi discutir os processos 

de tomada de decisão sobre fim de vida de 

pacientes internados em unidades de terapia 

intensiva. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa 

de revisão da literatura, que buscou coletar 

produções nas seguintes bases de dados: Scielo 

e PubMed (2014 a 2019), selecionando-se como 

descritores: bioética (bioethics); tomada de 

decisões (decison making); autonomia 

(autonomy), comunicação (comunication) em 

cruzamento com paciente terminal  (terminal 

patient). RESULTADOS: É evidente na literatura 

que tanto em contexto internacional quanto 

nacional, que Bioética enquanto campo teórico, 

normativo e institucional, traz contribuições 

significativas para que a equipe de assistência 

possa se comunicar melhor entre si e com o 

paciente/família e possa tomar decisões mais 

adequadas. DISCUSSÃO: O princípio da 

autonomia aparece como uma porta 

entreaberta como uma possível saída ao dilema 

do respeito à vontade e ao direito de 

autogovernar-se em pacientes em condições 

terminais. Entretanto, é notório, que ainda há 

uma comunicação claudicante entre 

equipe/paciente/família no ambiente de UTI, o 

que dificulta o respeito à autonomia do 

paciente a tomada de decisão por parte da 

equipe.Dentro da perspectiva dos Direitos 

Humanos dos Pacientes, o modelo de cuidado 

centrado no paciente se configura como um 

princípio norteador para o campo da saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os processos de 

tomada de decisão que evolvem pacientes em 

situações de terminalidade, internados em UTI 

devem prezar pela legitimação da vontade do 

paciente, entretanto, por uma série de fatores, 

muitas vezes, vê-se na prática que esses 

processos são atravessados ou mesmo 

escamoteados por questões que evidenciam a 

falha na comunicação entre a própria equipe e a 

comunicação entre paciente/família/equipe. 

PALAVRAS CHAVE: bioética, terminalidade, 

tomada de decisão, UTI.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: No Brasil, a Resolução CNS 

466/12 define Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) como um colegiado interdisciplinar e 

independente, de relevância pública, de caráter 

consultivo, deliberativo e educativo, criado para 

defender os interesses dos participantes da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos. O Comitê de Ética                                      

em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde 

Pública Sérgio Arouca (CEP/ENSP/Fiocruz) foi 

estabelecido em 1997, sendo composto por 

membros dos departamentos da Escola, 

membros externos, representantes dos 

usuários, um discente da pós-graduação, e um 

estagiário discente do Programa de Pós-

Graduação em Bioética (PPGBios). Apesar do 

objetivo do CEP ser a defesa dos interesses dos 

participantes de pesquisa, muito pouco tem 

sido relatado sobre a articulação dos mesmos. 

OBJETIVOS: Apresentar as demandas recebidas 

de participantes de pesquisa ao CEP/ENSP. 

MÉTODOS: Trata-se de relato acerca das 

demandas recebidas pelo CEP, por meio de 

contato telefônico ou correio eletrônico, 

oriundas de participantes de pesquisa, entre 

janeiro de 2017 e julho de 2019. A equipe do 

CEP informa ao pesquisador a demanda e pede 

o retorno da solução do questionamento 

(quando aplicável). RESULTADOS: As dezenove 

demandas recebidas pelo CEP foram motivadas 

pelos seguintes fatores: perda de documento 

fonte da pesquisa, obtenção do resultado da 

pesquisa, problemas relacionados à assistência, 

preocupação com a confidencialidade dos 

dados, não recebimento do devido 

ressarcimento, questionamento quanto a 

existência real da pesquisa e necessidade de dar 

alguma informação a equipe de pesquisa, nos 

casos de não conseguir contatar o pesquisador. 

O retorno ao participante é dado diretamente 

pelo pesquisador responsável pelo CEP. 

DISCUSSÃO: Verificou-se que alguns direitos 

dos participantes não são cumpridos na prática, 

tais como dar o resultado da pesquisa e efetuar 

o ressarcimento do participante. Algumas 

demandas demonstram que não fica claro ao 

participante o limite entre o papel da pesquisa e 

a assistência institucional. É fundamental 

constar, nos documentos de consentimento, os 

meios de contato com o CEP. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Faz-se necessário uma maior 

aproximação do CEP com os participantes de 

pesquisa para incentivar uma maior troca entre 

estes atores. 

PALAVRAS CHAVE: comitê de ética em 

pesquisa, participantes de pesquisa  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Grupo de Pesquisa Bioética e 

Educação (GPBE) da PUCPR investiga e 

desenvolve métodos e ferramentas de ensino 

com uso de metodologias ativas, destacando a 

gamificação e o uso de Role Playing Games 

(RPG) para a aprendizagem de temas acerca de 

Bioética(1)(2)(3). OBJETIVOS: Este trabalho tem 

o objetivo de realizar uma revisão bibliográfica 

das experiências do Grupo de Pesquisa PUCPR 

Bioética e Educação. MÉTODOS: Como critério 

de inclusão estabeleceu-se como relevantes 

produções bibliográficas já publicadas e 

disponíveis para consulta pública. Excluiu-se 

produções técnicas e relatórios. RESULTADOS: 

Como resultados, foram encontradas 42 

produções, sendo 18 relatórios técnicos,  quatro 

capítulos de livros, 17 comunicações científicas 

em congressos e três Trabalhos de Conclusão de 

Curso. Ao aplicar os critérios de inclusão e 

exclusão, o resultado é de 19 produções. 

DISCUSSÃO: O uso didático do RPG, por 

dialogar com as metodologias de Gamificação, 

Aprendizagem por Times e Ensino Por Meio de 

Problemas, encerra grande potencial para a 

aprendizagem significativa em bioética e 

remonta à bioética Narrativa(4), definida como 

aproximação hermenêutica à ética aplicada, 

dotada de uma dimensão que vai além dos 

limites intelectuais da bioética clínica para 

outras dimensões das humanidades; captura a 

audiência que por vezes seria afastada pelo 

discurso filosófico. 

Nesse sentido, a melhor forma de se educar em 

e para Bioética no aspecto global é usando 

metodologias facilitadoras da construção 

sistêmica do conhecimento. A gamificação 

promove a inclusão e valoração da 

subjetividade do estudante ao passo que o 

capacita para a atuação na vida cotidiana, 

pautado pelo aprendido em ambiente 

educacional e desponta como poderosa aliada 

para efetivação de uma formação (bio)ética 

integral. 

Tais resultados são ainda mais relevantes em 
um momento de grave crise ética global e do 
paradoxo das metodologias ativas: elas podem 
ser libertadoras ou alienadoras, isto é, podem 
tanto ser aplicadas para formar agentes de 
transformação social quanto para formar 
gerentes do sistema econômico dominante. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Compreende-se, 
assim, que uma bioética contemporânea, 
essencialmente global, complexa, sistêmica e 
transdisciplinar(5), tende a favorecer a criação 
de interações educacionais com o uso de 
metodologias ativas tais como a gamificação, 
que potencializa o ensino e a formação de 
agentes capazes em ética e, a longo prazo, 
colabora com o fortalecimento da Bioética 
como eixo transversal da vida profissional e 
cotidiana. É correto afirmar que devemos, sim, 
“jogar” com a Bioética, uma vez que a prática 
educadora crítica e sistêmica, tende a favorecer 
a aprendizagem significativa quando se gamifica 
o conteúdo dessa disciplina. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A autonomia corporal é, por 
uma leitura civil-constitucional, tida como 
expressão positiva do direito de liberdade. 
Deve-se assegurar às pessoas um âmbito 
significativo de liberdade em relação ao próprio 
corpo, com a eliminação de paternalismos na 
formação da personalidade, garantindo-se o 
primado das escolhas pessoais em relação à 
saúde, numa perspectiva que vise à garantia do 
bem-estar psicofísico e ao domínio do próprio 
corpo para a realização da dignidade. 
Necessária a adoção de uma ótica 
neoconstitucionalista, que admite que a textura 
do Direito seja permeada por princípios, de 
origem em uma moral prática, para a melhor 
solução das diversas questões em uma 
sociedade. OBJETIVOS: Apresentar uma 
percepção dos direitos de personalidade 
relativos à saúde a partir de um viés que 
valorize a autonomia privada existencial e a 
autodeterminação pessoal. Promover uma 
releitura dos dispositivos do Código Civil 
relacionados à saúde e aos direitos da 
personalidade, adequando-os aos preceitos 
constitucionais. MÉTODOS: Trata-se de uma 
reflexão teórica realizada a partir de pesquisa 
bibliográfico-documental, por meio de uma 
abordagem qualitativa e descritiva. 
RESULTADOS: O neoconstitucionalismo retoma 
a importância de valores morais no Direito, 
atribuindo força normativa às normas 
constitucionais, as quais devem ser projetadas e 
respeitadas na formação e aplicação de toda a 
legislação infraconstitucional. Promove-se, 
portanto, uma releitura do Direito Civil, 

adaptando seus institutos de maneira a 
concretizar os valores constitucionais. Dentre os 
vetores axiológicos que permeiam o 
ordenamento pátrio, o que apresenta maior 
relevância é o da dignidade, impondo a 
proteção integral da pessoa. DISCUSSÃO: A 
possibilidade de o indivíduo fazer escolhas em 
questões existenciais, intimamente ligadas à 
sua personalidade e saúde, como os atos de 
disposição do próprio corpo que causem 
diminuição permanente da integridade física e a 
recusa a tratamentos médicos ou cirurgia não 
apenas quando houver risco de morte, mas em 
toda e qualquer situação, decorre do espaço de 
liberdade criado pela Constituição. Neste 
âmbito decisório, a única opção 
verdadeiramente legítima será aquela definida 
pela própria pessoa, sem imposições externas, 
desde que tenha higidez psíquica e esteja 
devidamente informado sobre as 
consequências de seus atos para que possa agir 
com responsabilidade. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: O corrente trabalho buscou fornecer 
contribuições para a correta compreensão da 
autonomia privada por um viés existencial, 
assegurando ao indivíduo a possibilidade de 
adotar decisões relevantes sobre sua saúde, na 
formação e desenvolvimento de sua 
personalidade, em conformidade à dignidade, 
que se constitui como fundamento primeiro da 
Constituição. 

PALAVRAS CHAVE: Saúde. Autonomia privada 
existencial. Direitos da Personalidade. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Caracterizada pela deterioração 
das funções cognitivas, pela progressiva 
incapacidade para realização das atividades da 
vida diária e por alterações de comportamento, 
a Doença de Alzheimer ( DA ) tem sido cada vez 
mais reconhecida como um importante 
problema de saúde pública. OBJETIVOS: Este 
estudo tem o objetivo de identificar os dilemas 
bioéticos na assistência aos portadores da DA , 
particularmente em um sistema de saúde 
pública brasileiro caracterizado pelo 
subfinanciamento e pela dificuldade de acesso. 
MÉTODOS: O estudo foi realizado através de 
revisão de literatura, buscando identificar a 
relação entre DA e bioética,  nas bases de dados 
PUBMED e SCIELO, durante os meses de julho e 
agosto de 2019. RESULTADOS: As implicações 
bioéticas da Doença de Alzheimer começam 
antes mesmo do diagnóstico da enfermidade.  
Há um interesse cada vez maior em estudos que 
envolvem a detecção de um perfil genético com 
maior risco de desenvolvimento de DA a 
despeito da inexistência de tratamento eficaz 
para combater a doença. Uma vez estabelecido 
o diagnóstico, os pacientes portadores de DA 
tendem a ser rotulados como alguém incapaz 
de decidir os rumos de sua vida. Entretanto, 
esse julgamento deve ser individualizado,  de 
acordo com a independência do paciente e a 
fase da doença . Os profissionais de saúde têm 
papel fundamental nesse processo e devem 
observar  os limites éticos entre o respeito a 
autonomia do paciente e a preservação de sua 
dignidade, respeitadas as condições sociais, 
culturais e econômicas , numa tomada de 
decisões que inclui, além de profissionais,  a 
presença de familiares e cuidadores. Soma-se a 
isso a necessidade de planejar quais as medidas 

a ser tomadas no futuro, de preferência a partir 
de uma discussão enquanto o portador de DA 
tenha capacidade de discernimento sobre as 
possibilidades postas a mesa. Será a família 
capaz de fornecer os cuidados necessários? Ou 
será imprescindível a ida do paciente para uma 
instituição de longa permanência?  Estarão 
disponíveis os serviços de saúde necessários? A 
que custo para a família, dentro de um contexto 
de sistema de saúde público ineficaz ? Sob a 
égide do respeito a autonomia, necessário se 
faz, também, tomar decisão a respeito das 
questões de fim de vida, buscando superar a 
prática  comumente estabelecida  que  o 
médico deve definir onde e como cada paciente  
morre. DISCUSSÃO: . CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A DA representa uma patologia com gigantescas 
implicações éticas, exigindo-se adequada 
formação dos profissionais envolvidos na 
assistência a mesma. 

PALAVRAS CHAVE: Autonomia pessoal, 
bioética, Doença de Alzheimer  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1.Vanderchaege G, Dierickx K, Vandenberghe R. 
Review of the ethical issues of a biomarker-
based diagnoses in the early stage of 
Alzheimer´s disease. Journal of  Bioethical 
Inquiry. 2018 ( 5 ): 219-30 

2.Alves APS, Ferreira RG, Fernandes FECV, Melo 
RA. Care of the Carrier of Alzheimer based on 
the bioethical principle of autonomy. Ciências e 
saberes FACEMA. 2017; 3 ( 1 ): 416-421 

3.Scramm FR. Finitude e bioética do fim da vida. 
Ver Bras Cancerol. 2012; 6 ( 1 ) :73-8: 

4.Lima MLF, Rego STA, Siqueira-Batista R. 
Processo de tomada de decisão nos cuidados de 
fim e vida. Rev Bioética. 2015; 23 ( 1 ) : 31-9. 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

133 
 

 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

134 
 

Diretivas antecipadas e testamento vital versus direito 
Título do trabalho 

Oral 
Modalidade 

Bioética e Direito Médico 
Área Temática 

ELISANGELA DE OLIVEIRA CARDOZO 
Autor Apresentador 

ELISANGELA DE OLIVEIRA CARDOZO, Priscilla  Andretta Melcherts, Frieda  Saicla  Barros 
Autores 

  

Código: 2183 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O que se entende por 

autonomia privada do sujeito? O poder de 

perseguir seu interesse individual. No âmbito do 

direito médico, a autonomia do paciente tem 

sido designada como direito ao consentimento 

informado, já na esfera do Direito, é atrelado ao 

conceito de autonomia, uma vez que o 

consentimento seria a materialização da 

vontade. OBJETIVOS: Esclarecer que o 

consentimento livre e esclarecido na relação 

médico-paciente tem papel de princípio basilar, 

pois é informador deste contrato e, “é 

elemento central nesta relação, sendo 

resultado de um processo de diálogo e 

colaboração, visando satisfazer a vontade e os 

valores do paciente”. MÉTODOS: Pesquisa 

bibliográfica RESULTADOS: O consentimento 

livre e esclarecido e as diretivas antecipadas de 

vontade estão muito próximos, pois ambos têm 

como consequência a aceitação ou não de 

algum tratamento. DISCUSSÃO: Entende-se que 

autonomia, respeito e lealdade são princípios 

Bioéticos que fundamentam as diretivas 

antecipadas e não pertencem exclusivamente à 

esfera do Direito. Respaldadas por seus 

benefícios, não valem como caráter financeiro, 

uma vez que a vida não pode ser quantificada, 

valorada e economicamente determinada, 

porém, são necessárias e imprescindíveis como 

instrumento de respeito à dignidade da pessoa 

humana. Para tanto, o testamento vital é um 

documento de manifestação de vontades pelo 

qual uma pessoa capaz manifesta seus desejos 

sobre suspensão de tratamentos, a ser utilizado 

quando o outorgante estiver em estado 

terminal, ou acometido de doença crônica 

incurável.  Os tratamentos ditos 

extraordinários, visam prolongar a vida, sem 

alterar a situação de terminalidade. A 

suspensão deles é chamada de Suspensão de 

Esforço Terapêutico (SET) e são estes os que 

devem ser objeto de recusa expressa no 

testamento vital, afinal, o paciente deve ser 

respeitado como ser autônomo. Desta maneira, 

no que tange ao aspecto formal, o testamento 

vital é um negócio jurídico solene, portanto, 

deve ser escrito e registrado em cartório 

competente, podendo ser revogado 

tacitamente. Quanto à validade no atual 

ordenamento jurídico brasileiro, a eventual 

vontade acerca de aceitar ou não um 

tratamento é válido, mesmo sem a existência 

de uma lei específica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O testamento vital no Brasil é válido desde que 

respeite as normas vigentes, e que, em seu 

conteúdo, o paciente opte pela interrupção dos 

tratamentos fúteis, pois propicia ao cidadão o 

direito de elaborá-lo, reconhecendo a 

autonomia do sujeito, garantindo-lhe o direito 

de conduzir sua própria existência. 

PALAVRAS CHAVE: consentimento livre e 

esclarecido; diretivas antecipadas; testamento 

vital.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Desde os primórdios da 
civilização, a morte é assunto que fascina e, ao 
mesmo tempo, assombra a humanidade. 
Conversar sobre a morte costuma ser um tabu 
e, aos olhos de muitos, pode parecer 
desagradável e até chocante. As possibilidades 
terapêuticas surgidas com os avanços da ciência 
e tecnologia na área da saúde têm prolongado o 
processo de morte. OBJETIVOS: Refletir acerca 
da distanásia - que corresponde ao tratamento 
fútil que prolonga artificialmente e, às vezes, 
indefinidamente, a vida do paciente terminal 
sem, contudo, lhe devolver a saúde -, sob a 
ótica do Direito e da Bioética. Analisar os 
princípios constitucionais envolvidos, 
especialmente o da dignidade, a partir de um 
viés que valorize, também, a autonomia privada 
existencial e a autodeterminação, como 
dimensões do direito de liberdade e promoção 
da personalidade. MÉTODOS: Trata-se de uma 
reflexão teórica realizada através de pesquisa 
bibliográfica, com revisão da literatura 
científica, com uma abordagem qualitativa de 
natureza exploratória do tema. RESULTADOS: 
Conversar sobre a morte, deixar virem reflexões 
sobre o sentido de morrer e de sentimentos 
difíceis como medo e fragilidade e a discussão 
acerca do tempo de morrer são pontos 
polêmicos na sociedade. Parece que a melhor 
solução para o dilema apresentado deverá ser 
pautada conforme a ótica do princípio 
constitucional da dignidade do paciente, com 
respeito à sua autonomia e personalidade, 
valorizando sua participação na tomada de 
decisão em situações de terminalidade da vida. 
DISCUSSÃO: Considerando o uso excessivo e 

inapropriado da tecnologia nos procedimentos 
médicos, provoca-se reflexões acerca da 
possibilidade de não se dar início ou 
interromper um tratamento médico inútil que 
não traz benefícios ao paciente, sendo o seu 
único escopo o prolongamento do processo de 
morrer, ficando o dilema: direito à morte digna 
ou preservação da vida de forma apenas 
quantitativa? CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
maneira como alguém morre deve respeitar a 
sua personalidade e autonomia, garantindo 
dignidade. Assim, um paciente terminal que 
defendeu durante toda sua vida que o 
significado desta estaria atrelado à qualidade, 
não tem seu direito à morte digna respeitado 
quando submetido, contra à sua vontade, à 
prática da distanásia. A dignidade é um valor 
que deve ser respeitado também no fim da 
vida, não permitindo que o paciente tenha seu 
processo de morte eivado de sofrimento, sob 
pena de violação à dignidade obtida em vida. 
Nesse contexto, faz-se reflexões sobre o sentido 
da vida, aí incluído também o tempo de morrer. 

PALAVRAS CHAVE: Distanásia, Dignidade, 
Autonomia.  
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: A dignidade e vulnerabilidade de 
pessoas com doenças raras, atinge além do 
indivíduo o seu núcleo familiar, pois ambos 
participam do processo de saúde/doença. Mas 
é importante que ambos tenham seus direitos 
preservados, tendo em vista que 13 milhões de 
pessoas no Brasil possuem doenças raras 
diversas que podem ser degenerativas, 
progressivas e fatais. OBJETIVOS: Objetiva-se 
neste estudo analisar as vulnerabilidades 
bioéticas de pessoas com doenças raras, 
analisar as vulnerabilidades dos seus cuidadores 
e identificar a trajetória terapêutica. MÉTODOS: 
O método será uma abordagem qualitativa, 
através de uma análise reflexiva da literatura de 
pessoas cuidadoras de pessoas com doenças 
raras no estado do Paraná. RESULTADOS: Os 
resultados mostram que as necessidades de 
pessoas e famílias com doenças raras tem um 
viés de saúde mental pouco cuidado por si 
próprio e por profissionais, que os 
acompanham, além de um aspecto jurídico 
pertinente. Existem aspectos importantes a 
serem analisados sobre os aspectos de 
mudanças que vão desde demográficas até 
logísticas, bem como de níveis de saúde mental 
no percurso da trajetória terapêutica, 
demonstram que é necessário um cuidado mais 
sensível, pois a dignidade de indivíduo e família 
muitas vezes não está preservada, o que não 
permite que a autonomia e justiça sejam 
acessíveis. DISCUSSÃO: Existem algumas 
características das famílias com uma doença 
sem cura, bem como do indivíduo com doença 
rara: a) a doença tem a tendência de dominar a 
vida familiar, exigindo constante dedicação dos 
familiares; b) o aparecimento de uma doença 
rara  tende a levar o desenvolvimento de 
relações mais acentuadas entre a pessoa e a 

família; c) a capacidade de adaptação da família 
ao exterior diminui, tomando-a ou tornando-a 
rígida e temerosa quanto ao seu 
desenvolvimento; d) as famílias com doentes 
tendem a isolar-se ou sua rede de contatos é 
restrita a pessoas que passam por situações 
semelhantes. Percebe-se dificuldades em 
relação a trajetória terapêutica, devido ao 
diagnóstico e acesso tanto a medicação quanto 
a tratamentos que a pessoa com doença rara 
necessita. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se 
que  os vulnerados continuam vulnerados, mas 
com o acolhimento, acompanhamento e 
direcionamento adequados, poderão auxiliar 
indivíduo, família e sociedade na busca e 
melhoramento de qualidade de vida e bem-
estar por meio de um olhar que provém  
cuidado bioético. 
PALAVRAS CHAVE: Bioética, Vulnerabilidade, 
Doença Rara, Família, Saúde Mental 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Bioética pode ser 
compreendida como um espaço para discussão 
de problemas éticos e morais relacionados à 
saúde e às ciências da vida. Como a temática 
saúde/ciência se relaciona à vida de qualquer 
pessoa, cremos que a educação em Bioética 
pode fomentar competências que auxiliam a 
convivência. OBJETIVOS: Apresentar a 
experiência de uma parceria entre um grupo de 
trabalho interdisciplinar organizado pelo 
Conselho Regional de Medicina de São Paulo 
com duas escolas públicas de ensino médio, 
localizadas numa área de grande 
vulnerabilidade social da capital paulista. 
MÉTODOS: O objetivo principal da parceria foi 
introduzir as discussões bioéticas no ensino 
médio, no sentido de promover as 
competências moral e democrática dos 
estudantes. Ao longo de dois anos, foram 
desenvolvidas atividades bimestrais com grupos 
de cerca de 50 estudantes, utilizando rodas de 
conversa, TED Talks, músicas, obras televisivas e 
cinematográficas. RESULTADOS: Os temas 
abordados, sempre sugeridos pelos estudantes, 
foram: acesso à saúde, morte, gravidez na 
adolescência, abortamento, fake news, meio 
ambiente e violência. DISCUSSÃO: No início de 
2019, depois da tragédia de Brumadinho, havia 
uma mobilização no sentido de discutirmos 
questões ambientais. Entretanto, após o 
episódio do assassinato de estudantes dentro 
de uma escola em Suzano-SP, a demanda foi 
por discutirmos “Violências... soluções?”. Após 
um encontro no qual seguimos as atividades 
costumeiras (TED Talk, roda de conversa e 
animação de curta metragem) estimulamos os 
estudantes a preparem uma apresentação 

baseada em algum bem cultural. No encontro 
seguinte, foi apresentada uma dramatização a 
partir de uma música, seguida de uma roda de 
conversa sobre o tema da violência. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Na medida em que 
entram em contato com a Bioética, os 
estudantes demonstram maturidade e  
interesse. Participam com entusiasmo de 
atividades nas quais há momentos para a fala e 
a escuta, respeitando a pluralidade de visões. 
Tem sido especialmente interessante o 
emprego de bens culturais (música, cinema, 
televisão e dramatização) no sentido de 
trabalhar o aspecto afetivo do comportamento 
moral. As etapas futuras deste projeto incluem: 
expansão das atividades a outros estudantes; 
apoio aos professores das escolas para a 
utilização de metodologias problematizadoras e 
bens culturais em discussões que articulem a 
Bioética com as disciplinas que lecionam; e 
elaboração de material didático. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética/Educação, 
Desenvolvimento Moral, Ensino Fundamental e 
Médio  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A formação ética dos 
profissionais de saúde, especialmente dos 
médicos, ocorre ainda de forma muito 
heterogênea no Brasil. Não existe uma 
padronização mínima de temas que devem 
compor a grade curricular nem estipulada a 
carga horária necessária e período do curso 
onde ela deve ser ofertada para que o ensino 
seja considerado de boa qualidade¹. OBJETIVOS: 
O objetivo desse trabalho foi conhecer como 
está ocorrendo o ensino da ética nos cursos de 
graduação em medicina. MÉTODOS: Para isso 
foi realizada uma busca de artigos e publicações 
nas bases de dados Lilacs e Pubmed 
combinando os descritores ética médica e 
educação médica. Os critérios de inclusão foram 
artigos completos publicados de 2013 a 2017 
sobre o ensino da ética médica nos cursos de 
graduação em medicina. Foram excluídos 
artigos que não tinham o texto completo 
disponível e aqueles que não se referiam ao 
ensino da ética específico para a graduação. 
RESULTADOS: Como resultados principais 
obtivemos a inclusão de 15 artigos, a maioria 
publicados nos Estados Unidos da América, 
seguido do Irã. A análise dos artigos destacou 
três categorias principais referentes ao ensino 
da ética na graduação: conteúdo, metodologia e 
avaliação. A maioria dos artigos analisados 
neste trabalho deixa claro que não há um 
consenso em relação aos conteúdos que devem 
ser trabalhados na educação formal da ética 
médica na graduação corroborado pelo estudo 
de revisão1 onde os autores concluíram que há 
uma estagnação na estrutura educacional e 
organizacional nas escolas médicas brasileiras e 
uma necessidade de um consenso mínimo 
sobre as competências básicas, objetivos e 

conteúdos a serem desenvolvidos no processo 
de educação médica da ética dos alunos de 
Medicina². DISCUSSÃO: Além disso, foi 
encontrado nessa revisão dois trabalhos3, 4 que 
reforçam a importância do humanismo nos 
currículos de medicina conforme já explicitado 
nas DCN da graduação em medicina do Brasil5. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Essa revisão 
demonstrou que há pouca literatura publicada 
que explicite como vem ocorrendo o ensino da 
ética nos cursos de graduação em Medicina.  

PALAVRAS CHAVE: ética médica e educação 
médica  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A regulamentação do cultivo da 
planta Cannabis sp. por parte da ANVISA tem 
sido pautada por pacientes, empresas e 
instituições de pesquisa, que compreendem o 
potencial de inovação farmacêutica de 
moléculas como o canabidiol, que tem sido 
utilizado, por exemplo, no controle de quadros 
patológicos do sistema nervoso. A não liberação 
do cultivo da Cannabis sp. para pesquisa e fins 
medicinais, é reflexo de políticas proibicionistas, 
que devem ser contrapostas pelo exame de 
aspectos legais das Convenções Internacionais e 
por uma avaliação regulatória do efeito de 
cerceamento ao avanço científico-tecnológico e 
ao acesso do medicamento de populações 
vulneráveis que poderiam se beneficiar do uso 
dos subprodutos da planta. OBJETIVOS: O 
presente trabalho tem por objetivo discutir 
quais seriam os impactos do (não) uso na saúde 
dos pacientes que necessitam do medicamento 
e como o governo tem conduzido o tema na 
atualidade. Para tal utilizou-se as bases 
conceituais da bioética, relacionadas à 
equidade, justiça e acesso. MÉTODOS: A 
metodologia empregada baseou-se numa 
integração da literatura acompanhada pelos 
preceitos legislativos, referente às Convenções 
Internacionais, a Lei de Drogas e as legislações 
sanitárias no Brasil. RESULTADOS: O estudo 
contextualiza o papel do Estado na tomada de 
decisão quanto à regulamentação do cultivo da 
Cannabis sp. para fins de pesquisa e uso 
medicinal, os impactos sociais e o acesso à 
população vulnerável, considerando como 
marco teórico a Bioética da Intervenção. O 
direito ao cultivo de Cannabis sp. para fins de 
pesquisa trouxe a luz um forte contexto social 
do direito ao acesso, que vão muito além da 
restrição à pesquisa, do desenvolvimento de 

novas tecnologias em saúde e os custos do 
processo, ampliando para o direito à saúde e o 
papel do Estado. DISCUSSÃO: Desta forma, a 
discussão foi fortalecida utilizando as bases 
teóricas e princípios mais amplos da bioética de 
intervenção sob um contexto social, sem limitá-
lo a responsabilidade e autonomia do Estado, 
desenvolvimento econômico, acesso e direitos 
humanos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A bioética 
de intervenção nesse cenário, configura um 
instrumento decisivo na avaliação desse 
contexto, principalmente na discussão pela 
busca de soluções práticas, os benefícios 
coletivos e as transformações da sociedade na 
tomada de decisão por parte dos gestores 
públicos envolvidos, pautado na equidade, 
justiça e acesso à medicamentos. 

PALAVRAS CHAVE: Direito a saúde. Equidade. 
Acesso. Bioética. Cannabis. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Há uma alta prevalência de 
transtornos psíquicos e suicídio entre 
estudantes de medicina. (1) (2)  Metanálise 
identificou elevadas prevalências entre alunos 
brasileiros de depressão (30,6%), transtornos 
mentais (31,5%), burnout (13,1%), uso 
problemático de álcool (32,9%), estresse 
(49,9%), baixa qualidade do sono (51,5%), 
sonolência diurna excessiva (46,1%) e 
ansiedade (32,9%). (3) Entre as possíveis causas, 
destaca-se sobrecarga de informações que são 
obrigados a processar em curto espaço de 
tempo. Os dispositivos celulares fazem parte da 
rotina dos alunos, tornando-se ferramentas de 
comunicação e facilitando o acesso à 
informação científica. OBJETIVOS: Reduzir 
estresse, ansiedade e, consequentemente, os 
níveis de transtornos psíquicos entre 
estudantes da Faculdade de Ciências Médicas 
da Unicamp (FCM UNICAMP) por meio de ações 
no modelo de aprendizagem com integração de 
ambientes virtuais de aprendizado, utilização de 
aplicativos, avaliações estruturadas produzidas 
aleatoriamente pelo Moodle e participação dos 
alunos na produção das questões. MÉTODOS: 
Foram implementadas, a partir de 2017, as 
seguintes estratégias: Compilação dos 
conteúdos tornando resumida a grade, 
transferência das aulas para a plataforma “prezi 
com disponibilização dos links na plataforma 
Moodle (4,5); avaliação estruturada produzida 
pelo Moodle a partir da randomização de 
perguntas do banco de questões, aplicando-se a 
cada aluno uma combinação específica; 
produção de uma questão por aluno, diferente 
das que constam do banco de questões, em 

temática escolhida por eles. RESULTADOS: Em 
outubro de 2018, o núcleo de avaliação e 
pesquisa em educação médica (NAPEM) da FCM 
UNICAMP coletou sugestões e demandas dos 
alunos do quarto ano médico que já haviam 
passado pela disciplina. Destacaram-se: 
“demanda por mais feedback, intensificação das 
avaliações no Moodle, particularmente pela 
possibilidade de prover feedback imediato e 
melhor distribuição do conteúdo por 
avaliação/prova”. DISCUSSÃO: Acreditamos 
estar em sintonia com as expectativas dos 
alunos de medicina, que as ações 
implementadas, poderão reduzir o estresse e 
ansiedade, consequentemente, a prevalência 
dos transtornos mentais entre eles. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ações isoladas 
poderão não ter o impacto necessário para 
produzir mudanças significativas a curto prazo. 
Há necessidade de que gestores de outras 
disciplinas reflitam sobre esse grave problema 
que envolve a saúde dos alunos, se convençam 
de que a instituição deve assumir sua 
responsabilidade e participar ativamente do 
processo, mudando-se a secular cultura que 
valoriza apenas determinadas competências na 
formação médica como memorizar conteúdos. 

PALAVRAS CHAVE: Educação, médica,  estresse, 
transtornos, mentais, alunos, estudantes, 
medicina, estratégias, aplicativos, bases, 
avaliação, produção, questões, Moodle, Prezi, 
aplicativos  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: No atual contexto histórico, é 
imperioso reconhecer a necessidade de 
elaboração de perspectivas e ferramentas aptas 
a lidar com demandas que lhe são específicas, 
proporcionando uma educação ética 
transformadora, que resulte em um fazer 
profissional qualificado para impactar a 
realidade. OBJETIVOS: O presente trabalho tem 
como objetivo apresentar resultados parciais de 
um Projeto de Pesquisa em andamento 
(financiado pelo Fundo Mackenzie Pesquisa) 
que visa iniciar estudos para   verificar a 
viabilidade da implantação de um Laboratório 
de Ética na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie nos moldes do Ethics Lab (Kennedy 
Institute of Ethics - Universidade de 
Georgetown, Washington, DC).  Trata-se de 
uma iniciativa desenvolvida por profissionais 
envolvidos com atividades de ensino e pesquisa, 
integrantes do Grupo de Pesquisa em Ética e 
Bioética (GEPEB/CNPq/UPM). MÉTODOS: A 
investigação caracteriza-se como uma pesquisa 
exploratória, descritivo-explicativa, de natureza 
qualitativa e de perspectiva etnográfica. Esta 
primeira etapa consistiu na obtenção de dados 
a partir de uma visita in loco ao laboratório, 
onde se teve contato com sua dinâmica de 
funcionamento. RESULTADOS: Constatou-se 
que o Ethics Lab consiste em um centro de 
aprendizado que se organiza em torno da 
concepção de ética criativa, baseada em uma 
abordagem prática das questões morais 
contemporâneas, valendo-se para tanto de uma 
combinação entre ferramentas filosóficas e o 
design thinking, como também da 
aprendizagem baseada em problemas e por 
projetos. DISCUSSÃO: Percebeu-se que a 
filosofia prática está presente na abordagem e 

estratégias desenvolvidas no âmbito do 
Laboratório. Quer dirijamos o olhar para temas 
emergentes ou persistentes, nos encontramos 
em um momento em que a capacidade ética - a 
competência coletiva para raciocinar e agir 
tendo em vista implicações morais - acha-se 
aquém do know how técnico, situação à qual 
Hans Jonas (2006) denomina “gap ou vácuo 
ético”. Há indicativos que permitem sustentar a 
hipótese de que, de acordo com a tendência 
histórica que se manifesta, esta lacuna irá 
ampliar-se nos próximos anos, uma vez que 
impera a ideia contraditória de que a realização 
da ciência não pode ser obstruída por 
julgamentos que insistem em submetê-la a 
valores supostamente superados. Este “vácuo 
ético” justifica a proposição aqui apresentada. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A compreensão de 
um espaço como o Laboratório de Ética 
possibilita preencher uma lacuna existente na 
instrumentalização de uma ética aplicada, no 
caso, a (bio)ética, em situações concretas do 
cotidiano, gerando assim conhecimento. 

PALAVRAS CHAVE: Ética aplicada; Laboratório 
de Ética; Design.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O conceito de ética possui 
sentido polissêmico no que se refere à sua 
definição e aplicação. Para este estudo, 
utilizamos o termo “ética prescritiva” para se 
referir às prescrições éticas materializadas em 
resoluções e outros códigos com características 
disciplinares que visam assegurar que tais 
orientações sejam cumpridas. E a “ética 
dialógica”,,que implica em uma postura 
relativista, compreendendo a ética não como 
uma prescrição, mas como algo que é 
negociado e construído. OBJETIVOS: Este 
trabalho tem o objetivo de problematizar a 
ética nas pesquisas realizadas com seres 
humanos, discutir as relações de poder na 
relação pesquisador-pesquisado e refletir a 
respeito do compromisso ético e político do/a 
pesquisador/a. MÉTODOS: Utilizamos o 
exemplo de três pesquisas  realizadas pelos 
proponentes deste estudo para embasar esta 
reflexão: a primeira refere-se à pesquisa 
realizada com homens que fazem sexo com 
homens em uma parceria casual; a segunda foi 
realizada com a população ribeirinha no 
Pantanal e a última,versou  sobre hábitos 
alimentares com responsáveis por crianças em 
uma escola pública no sul de Minas. 
RESULTADOS: Observou-se insegurança quanto 
ao anonimato no termo de consentimento e o 
desejo de não informar os dados pessoais para 
o TCLE; a segunda problematiza os efeitos do 
termo de consentimento, no qual pessoas que 
vivem em área de preservação ambiental 
sentiram-se ameaçadas diante do documento, 
inclusive gerando medo e desespero por não 
compreenderem a linguagem e, no último caso, 
a reflexão acerca da responsabilidade do 

pesquisador e sua pesquisa serem uteis para a 
população pesquisada,problematizando a 
aplicação de questionários ou outros 
instrumentos que pretendem coletar dados 
para serem analisados em um programa de 
computador, cujo resultado não retornam para 
a população onde as informações foram 
construídas. DISCUSSÃO: Propomos que a 
aprovação no comitê de ética e o uso do termo 
de consentimento livre e esclarecido não é o 
suficiente para assegurar uma postura ética na 
relação pesquisador-pesquisado. O fato de 
atender aos aspectos normativos, tal como a 
resolução 466/12, não garante que as pesquisas 
serão uteis para as pessoas. A investigação gera 
expectativas não apenas quanto aos seus 
resultados, mas também um anseio da 
população pesquisada de que os cientistas 
poderiam contribuir com soluções para 
problemas locais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por 
isso, argumentamos a necessidade de se pensar 
pesquisas comprometidas socialmente, que 
compreendam o conhecimento enquanto uma 
construção coletiva, com alternativas para uma 
relação mais assimétrica entre os envolvidos. E, 
sobretudo, que sejam uteis para o publico 
investigado. 

PALAVRAS CHAVE: ÉTICA; PESQUISA; ÉTICA 
DIALÓGICA  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este trabalho tem por objetivo 
apresentar uma experiência de ensino em 
Bioética, via Projeto de Extensão Universitária 
(2018 e 2019), com coordenação e execução do 
Laboratório de Bioética Clínica do Núcleo de 
Bioética e Ética Aplicada da UFRJ. Trata-se do 
Curso de Extensão em Bioética para Residentes 
do primeiro ano e Preceptores da Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ). 
OBJETIVOS: Promover curso de extensão em 
Bioética para alunos da residência médica, 
residência multiprofissional, medicina 
veterinária e enfermagem com foco em saúde 
da família, e aos preceptores, da SMS. A SMS foi 
a solicitante do curso, pois na formação das 
suas residências são previstas 4 disciplinas 
obrigatórias, bioética ao lado de epidemiologia, 
metodologia e estatística. MÉTODOS: O curso 
para residentes teve duração de 8h dividido em 
dois módulos de 4h. Módulo de Bioética: 
história e conceitos, ética em pesquisa 
(humanos e não humanos) e Integridade em 
pesquisa, com discussão de casos clínicos em 
grupos. Módulo de Bioética Clínica: Correntes 
Teórico-metodológicas em Bioética.  Discussão 
de dois casos clínicos. O curso para preceptores 
teve duração de 60h dividido em 8 aulas de 8h. 
Além dos temas acima, destacam-se justiça, 
alocação de recursos e incorporação de 
tecnologia; início e fim de vida, ética nas 
relações de trabalho e ensino. RESULTADOS: 
Em 2018, o curso abrangeu 14 turmas de 
residentes e uma turma de preceptores. Foram 
certificados 331 residentes e 17 preceptores. 
Em 2019, foram 16 turmas de residentes, com 
338 concluintes e cerca de 15 preceptores. 
Como resultados destacam-se a sensibilização 

para a necessidade do desenvolvimento de 
competências morais através de instrumentos e 
métodos da ética e da bioética, a integração 
acadêmica, com a participação dos alunos de 
pós-graduação e da graduação. A realização de 
uma avaliação do curso na segunda edição, o 
que  poderá constituir material de pesquisa 
futura. DISCUSSÃO: No contexto de intensas 
transformações científicas, tecnológicas e dos 
padrões socio-culturais que resultaram em 
maior reconhecimento dos direitos dos 
pacientes, verificamos uma crescente 
preocupação com a formação ética e o 
desenvolvimento de competências morais e a 
"capacidade de juízo moral" dos profissionais, 
ao lado da técnica, que favoreçam o processo 
de tomada de decisões na assistência e 
cuidados em saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Conclui-se que para a formação ética do 
profissional de saúde não basta a compreensão 
da ética com base em códigos deontológicos, 
mas uma formação crítica e reflexiva sobre a 
própria prática, ao que a bioética, com suas 
teorias e métodos pode contribuir. 

PALAVRAS CHAVE: Ensino de bioética – 
formação em bioética – formação de 
profissionais de saúde – bioética e educação  - 
bioética clínica. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A bioética feminista permite 

análise dos conflitos morais considerando a 

dimensão de gênero e os estudos de gênero. 

Tendo em vista esta epistemologia, analisa-se o 

fenômeno brasileiro e internacional de 

feminização na medicina, seus efeitos e 

impactos nas práticas da profissão. OBJETIVOS: 

Realizar uma revisão sistemática dos temas 

feminização na medicina e bioética feminista, 

evidenciando a correlação existente entre eles e 

as prováveis mudanças acarretadas pela 

modificação no perfil de gênero da profissão. 

MÉTODOS: A pesquisa bibliográfica foi feita 

através de uma busca nas bases de dados BVS, 

Scielo e Pubmed, com os descritores: 

feminização, bioética feminista, feminização da 

medicina e mulheres médicas. Para a seleção 

dos artigos de referência deu-se prioridade aos 

nacionais, considerando as particularidades do 

estudo da bioética em nosso país e a intenção 

de analisar o cenário brasileiro. RESULTADOS: A 

feminização da profissão médica é uma 

realidade e vem se acentuando no Brasil nos 

últimos anos, porém mantendo a discriminação 

e o hiato de gênero. Há falta de 

representatividade no corpo docente nas 

faculdades; desvalorização e desconfiança do 

trabalho feminino; a manutenção de políticas 

de formação que forçam mulheres a escolher 

entre carreira e família. Elas são maioria em 

cinco das seis especialidades consideradas 

básicas, enquanto os homens predominam em 

áreas de maior prestígio, especialidades 

cirúrgicas e aquelas que atendem urgência e 

emergência. Entre os fatores de afastamento 

das mulheres de determinadas áreas, estão 

maior tempo de formação, demanda física e de 

carga horária.  

As mulheres são capazes de estabelecer mais 

efetivamente uma relação centrada no 

paciente, incluindo-o na decisão do tratamento 

e levando em conta fatores emocionais e sua 

individualidade, promovendo melhor cuidado. 

Também alteram o cuidado localmente, em 

equipes multidisciplinares, praticando uma 

liderança transformadora, empoderando 

colegas, ganhando confiança com base no 

vínculo e servindo como referência para seus 

pares. Trabalham menos horas, demandam 

tempo para criação dos filhos, aposentam-se 

mais tarde e preferem o cenário urbano ao 

rural. DISCUSSÃO: A construção da identidade 

profissional das mulheres é perpassada por 

discriminação e determinações de gênero, 

criando segregação em especialidades e 

forçando a escolha entre carreira e família. 

Ademais, as mulheres oferecem melhor 

cuidado, ainda que trabalhem menos horas, e 

são líderes melhores. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A feminização da medicina já é e continuará 

sendo responsável por mudanças na relação 

médico-paciente, e nas dimensões cultural e 

institucional da profissão. É necessária e 

possível a adequação do sistema à nova 

realidade. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Filosofia da Biologia e a 

Bioética surgem de maneira similar no mesmo 

período histórico. Ainda que tratando de 

temáticas pares, pouco dialogaram. OBJETIVOS: 

Traçar um paralelo histórico entre as áreas. 

MÉTODOS: Análise teórico-reflexiva. 

RESULTADOS: A Filosofia da Biologia nasce na 

década de 1970. Seu marco, foi a publicação do 

livro The Philosophy of Biological Science, de 

David Hull (1974). Em 1980 surge um periódico 

especializado, intitulado Biology & Philosophy, 

criado por uma sociedade interdisciplinar: 

International Society for the History, Philosophy 

and Social Studies of Biology. No início, as 

pesquisas, voltaram-se para temas 

evolucionistas. Recentemente, outras áreas 

biológicas mobilizaram a investigação filosófica. 

As pesquisas eram de aporte teórico, não 

aplicado e temas Bioéticos foram pouco 

representados. A Bioética nasce na década de 

70, e, tem como marco a obra Bioética: ponte 

para o futuro, de Van Rensselaer Potter (1971). 

De caráter interdisciplinar, inicialmente voltou-

se à biomedicina, consolidando a corrente 

principialista de Beauchamp e Chidress. As 

pesquisas voltaram-se a ética aplicada, que 

carece de fundamentação teórica para seus 

princípios. DISCUSSÃO: As áreas pouco 

dialogaram. Potter, na gênese da Bioética, 

propôs algo relacionado a Filosofia da Biologia, 

a ponte entre ciências humanas e naturais e a 

biologia humanista como disciplina apropriada 

para organização do código de bioética para 

sobrevivência, oferecendo diretrizes para o 

desenvolvimento de juízos de valor que 

garantissem o avanço adequado e responsável 

das ciências e tecnologias em nível global. 

Buscava-se desenvolver parâmetros éticos com 

base nos fatos biológicos. Conceituar pode ser 

considerada tarefa filosófica. Na Filosofia da 

Ciência, conceitos, referem-se a entidades, 

propriedades e processos ou, a conceitos 

metacientíficos, relacionados as representações 

de conhecimento ou procedimentos que geram 

representações. Trata-se de tornar conceitos 

mais precisos. Reconstruir elementos do 

discurso científico em termos filosóficos, ou 

integrá-los em teorias filosóficas. Resolver 

problemas conceituais é crucial, dizer que as 

ciências lidam com problemas empíricos e a 

filosofia com problemas conceituais é 

problemático pois, pressupõe que a solução de 

problemas conceituais não depende de 

evidências empíricas e que problemas empíricos 

não requerem questões conceituais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A biologia como 

ciência que estuda a vida, e, a Bioética como 

reflexão interdisciplinar sobre questões éticas 

que envolvem a totalidade da vida, precisam 

dialogar. Como concretização da ponte 

proposta por Potter, estimula-se a união entre 

biólogos, filósofos para elaboração de um 

conceito de vida que possa ser o balizador ético 

para tomadas de decisões que envolvem a vida 

como um todo, para sobrevivência das atuais e 

das futuras gerações. 

PALAVRAS CHAVE: Vida. Filosofia. Biologia. 

Ética. Bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A história da bioética pode ser 

contata a partir de duas perspectivas: como 

formação discursiva e como campo científico. A 

hipótese é que as primeiras iniciativas de 

sistematização da bioética encontraram uma 

audiência receptível aos problemas bioéticos e 

sensibilizada pela literatura e pela mídia de 

massa. A constituição do campo científico foi 

antecedida pela formação discursiva, 

responsável pela difusão e publicidade dos 

dilemas morais colocados pela ciência. Isso 

justifica o atual cenário, no qual a bioética, que 

não conseguiu organizar uma estrutura teórico-

metodológica coesa, conquistoou relevância e 

inquestionável protagonismo institucional. 

OBJETIVOS: Discutir a constituição da Bioética 

fazendo uso dos conceitos de formação 

discursiva (Michel Foucault) e campo científico 

(Pierre Bourdieu), com a finalidade de 

compreender a atual situação da área, que se 

divide entre o acúmulo de importante capital 

político e a fragilidade teórica. MÉTODOS: 

Trata-se de um trabalho teórico e baseado em 

pesquisa bibliográfica. Os conceitos de 

formação discursiva e campo científico foram 

utilizados para estruturar a leitura do 

documento fonte: o livro Bioethics: Bridge to 

the Future, de V.R. Potter. RESULTADOS: A 

fragilidade do capital científico da Bioética a 

torna suscetível às intrusões de forças não-

científicas. Esse é o caso da teologia e das 

tentativas de constituição de ramos bioéticos 

confessionais (bioéticas católica, islâmica, 

judaica etc.), que são um exemplo claro dessa 

heteronomia DISCUSSÃO: É preciso que se 

questione a própria natureza e a história da 

Bioética enquanto teoria, com a finalidade de 

avaliar se ela reúne os elementos para a 

constituição de disciplina original e 

independente ou se ela deve ser considerada 

como uma subárea de outras disciplinas, como 

a filosofia moral. É preciso definir se o quadro 

teórico da bioética deve ser considerado um 

capítulo da ética tradicional ou se ela tem 

condições para fundar uma nova teoria ética, 

conforme o projeto original de Potter. 

Em sua origem, e nesse ponto Potter é muito 

claro, a Bioética está associada a um 

movimento amplo de estabelecimento de novas 

teorias e disciplinas, que promoveram a revisão 

de vários conceitos sociais e filosóficos a partir 

dos conhecimentos biológicos e ecológicos. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS: A conclusão é que a 

convivência entre um expressivo capital político 

e um capital científico frágil, coloca a bioética 

em condição de heteronomia, ou seja, ela é 

suscetível às intrusões de forças não-científicas 

e, no lugar de proporcionar uma nova teoria 

ética, ela está se convertendo em uma espécie 

de biomoralismo. 

PALAVRAS CHAVE: Historiografia da Bioética. 

Teorias Bioéticas. Epistemologia da Bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os referenciais da bioética vêm 

se tornando mais presentes, entre outros 

contextos, na prática de profissionais de saúde 

quando se deparam com conflitos na rotina de 

assistência hospitalar. As possibilidades de ação 

terapêuticas são muitas e, por vezes, as 

perguntas sobre quais escolhas fazer se 

ampliam para além das intervenções técnicas, 

pois envolvem valores dos profissionais, do 

paciente, da família, postura institucional, 

interesses sociais, dentre outros. A bioética 

auxilia na tomada de decisão abrindo para 

contribuições interdisciplinares, analisando 

contextos e ensinando que, quando há escolhas 

a serem feitas, a reflexão ética é indispensável. 

O comitê de bioética hospitalar (CBH) é uma 

instância em que profissionais de diferentes 

áreas de conhecimento compartilham e 

discutem situações que envolvem decisões 

difíceis, em busca de consenso, deliberação, 

suporte e recomendações aos profissionais, 

visando o melhor ao paciente e sua família. 

OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho é 

sistematizar e apresentar a experiência de 

implantação e funcionamento do CBH de um 

hospital pediátrico de alta complexidade do sul 

do Brasil. MÉTODOS: É adotada metodologia 

qualitativa descritiva a partir de análise 

documental e relato de experiência. 

RESULTADOS: Como resultados, são 

identificados: 1) implantação – mobilização para 

a criação de um CBH a partir do 

reconhecimento de profissionais de que casos 

conflituosos carecem de atenção 

compartilhada; sensibilização e educação dos 

profissionais para os referenciais da bioética; 

elaboração de regimento interno e nomeação 

dos membros; 2) operacionalização – adoção de 

referencial teórico para leitura e discussão dos 

casos a partir da bioética clínica com enfoque 

Principialista e o Método Deliberativo como 

instrumento para a tomada de decisões; 

desenvolvimento e manutenção das ações 

consultiva, normativa e educativa; 3) desafios – 

sensibilização e educação permanente da 

comunidade hospitalar; adesão; envolvimento 

do paciente e da família; sistematização de 

registros e promoção de indicadores de 

qualidade para o atendimento da instituição. 

DISCUSSÃO: Das ações até o momento 

desenvolvidas, destacam-se o esforço pelo 

envolvimento da família e do próprio paciente 

nas tomadas de decisões, considerando as 

peculiaridades da pediatria. Nota-se também o 

empenho por manter o CBH como espaço de 

acolhimento à casos em que as angústias e 

inquietudes dos profissionais são 

compartilhadas com vistas ao maior conforto, 

segurança e benefícios dos envolvidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Sistematizar a prática 

da implantação e funcionamento do CBH auxilia 

no reconhecimento das dificuldades e 

potencialidades do grupo e do 

comprometimento da instituição com as ações 

de humanização do atendimento, mantendo o 

desafio de se consolidar como instância de 

reflexão ética na cultura institucional. 

PALAVRAS CHAVE: bioética; pediatria; comitês 

de ética clínica. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os Comitês de Bioética 
Hospitalares são uma realidade implementada 
em vários países do mundo, e atualmente não 
há dados da quantidade existente no Brasil. O 
respeito à autonomia para as tomadas de 
decisões em diversas condições de saúde física 
e social, associadas às diferentes morais 
existentes, e aos avanços tecnológicos, 
justificam a implementação de Comitês dentro 
dos hospitais. O Hospital de Apoio (HAB) criou 
em maio de 2018 o primeiro Comitê de Bioética 
da Secretaria de Estado do Distrito Federal. 
OBJETIVOS: Este artigo descreve os processos 
de implementação e as ações do primeiro ano 
de existência do comitê do HAB, e levanta os 
principais desafios dessa efetivação. MÉTODOS: 
Estudo descritivo, tipo relato de experiência, 
realizado em agosto de 2019. RESULTADOS: 
Para composição dos membros do comitê, 
inicialmente foi enviado um convite para os 
funcionários e ao grupo de voluntários do 
Hospital,  e assim constituiu-se integrantes 
multidisciplinares e da sociedade civil. Em um 
ano de existência, o comitê do HAB criou seu 
regimento, elaborou e divulgou no Diário Oficial 
da União a Carta de Direitos dos Pacientes do 
HAB, realizou 5 ações educativas, acolheu 1 
demanda solicitada pela equipe médica e 
realizou recomendações sobre o tabaco, e outra 
sobre privacidade do paciente. Os desafios  
atuais são manutenção da educação 
continuada; entendimento do papel do comitê; 
envio efetivo das recomendações; e não 
remuneração e horário restrito servidores. 
DISCUSSÃO: O HAB é especializado em 
cuidados paliativos oncológicos e geriátricos, 
reabilitações de lesões medulares e cerebrais, 
atendimentos das doenças neuromusculares e 

genéticas. O Comitê de Bioética desse hospital 
tem por finalidade abordar e dar ênfase às 
questões bioéticas de seu cotidiano; formular 
recomendações e contribuir com ações 
educativas e de divulgação promovendo 
conscientização dos profissionais da saúde e da 
comunidade; acolher demandas e elaborar 
pareceres sobre o problemas de natureza 
bioética que se apresentem em contextos 
clínicos. Incorpora princípios que norteados 
pelo respeito e dignidade humana, direitos 
humanos e liberdades fundamentais; inclui 
visão moral, condutas e políticas, das ciências 
da vida e atenção à saúde; exerce ação 
educativa em relação à comunidade interna e 
externa. Entre os desafios, manter a educação 
continuada é o mais importante para este 
comitê. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
implementação do comitê no HAB é um 
importante passo para garantir os direitos dos 
pacientes, e dar suporte para a equipe 
identificar demandas bioéticas auxiliando no 
processo de tomada de decisão em saúde. 

PALAVRAS CHAVE: Comitês de Bioética, 
Bioética Hospitalar, Bioética Clínica 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os avanços tecnológicos 

trouxeram contribuições complexas, como a 

construção de sistemas inteligentes que 

simulam e assemelham-se ao que se denomina 

inteligência. Esses sistemas intitulados de 

inteligência artificial são categorizados por 

fundamentos filosóficos e científicos, de IA fraca 

(sistemas que agem como se fossem 

inteligentes) e de IA forte (sistemas conscientes 

de suas ações). Em relação à IA forte, não 

restam dúvidas de como ela impactará o 

universo da ética e da bioética. OBJETIVOS: 

Pretende-se analisar como os fundamentos da 

bioética latino-americana (prudência, 

prevenção, precaução e proteção), diante do 

cenário incerto da IA forte, podem orientar a 

prática humana no universo da ética e da 

bioética. MÉTODOS: Análise teórica. 

RESULTADOS: Entre os problemas éticos da IA 

forte para a bioética pode-se destacar: (a) a 

criação, uso e manipulação de tecnologia para a 

extensão das capacidades humanas; (b) a 

pretensão da técnica de servir como ponte 

entre o  antropologismo e o instrumentalismo; 

(c) o empoderamento da liberdade individual, 

gerando o relativismo ou ceticismo moral que 

neutralizam a responsabilidade, causando 

consequências como a fragmentação social e o 

isolamento, bem como problemas ecológicos e 

políticos, de ordem mundial e (d) crescimento 

do  determinismo tecnológico. Em suma, a 

tecnologia, positivamente, aumenta as 

capacidades de ação para inventar, criar, 

descobrir, mas, negativamente, há sujeição, 

controle, uniformidade e destruição de limites 

naturais, gerando consequências incertas. 

DISCUSSÃO: Necessita-se encontrar um 

parâmetro bioético para orientar essa prática 

humana. Espera-se mostrar que os 

fundamentos da bioética latino americana 

podem orientar as implicações da IA: prudência 

(frente o desconhecido); prevenção (de 

possíveis danos); precaução (contra o uso 

indiscriminado de novas tecnologias) e proteção 

(dos socialmente excluídos – frágeis e 

vulneráveis). CONSIDERAÇÕES FINAIS: A IA 

forte impactará de maneira singular os pilares 

do conhecimento humano. Seus impactos 

levantarão questionamentos éticos 

fundamentais, que poderão colocar em xeque 

os valores existentes, como a substituição do 

antropocentrismo pelo datacentrismo. Diante 

desse cenário, de promessas e ameaças, a 

bioética, enquanto ética aplicada, deverá traçar 

um panorama das possíveis e principais 

implicações, estabelecendo limites necessários, 

em prol da defesa da dignidade e da 

autenticidade humana. Embora tenhamos 

certeza de que a IA impactará fortemente a 

humanidade, é preciso não perder a capacidade 

de dialogar acerca das consequências desses 

impactos. 

PALAVRAS CHAVE: Tecnologia. Inteligência 

Artificial Forte. Ética. Bioética.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Criada em 2012, a CRISPR-Cas9 

se tornou popular por ser uma forma rápida, 

precisa e barata de proporcionar a edição 

genética a nível molecular (HENRIQUES, 2019, 

p. 99). Outras técnicas realizavam sua função há 

anos, mas nenhuma com tamanha eficiência e 

custo-benefício. A técnica representou um salto 

nas pesquisas em engenharia genética, 

principalmente para cura de anomalias 

cromossômicas e doenças hereditárias. 

OBJETIVOS: O objetivo do trabalho é identificar 

problemas éticos e jurídicos nas possibilidades 

de edição do genoma humano por meio de 

CRISPR-Cas9. MÉTODOS: Investigação 

bibliográfica com caráter descritivo. 

RESULTADOS: No Brasil, há proibição genérica 

para possibilidades de engenharia genética em 

embrião humano e qualquer outro organismo 

vivo (Art. 6º, Lei nº 11.105/2005). Não há 

consenso ético. DISCUSSÃO: As controvérsias 

éticas com CRISPR-Cas9 começaram em 2015, 

quando cientistas chineses publicaram um 

relatório na Nature sobre a manipulação de 86 

embriões humanos (SU, Shu et all, 2015, p. 14). 

O principal temor apontado era a utilização da 

técnica para fins eugenistas – ou mesmo que, 

sem esse fim, pela acessibilidade e facilidade 

proporcionada por seu manejo, se tornasse 

arriscada demais (HENRIQUES, 2019, p. 99). A 

polêmica reascendeu-se na China em 2019, 

quando um cientista anunciou o nascimento 

dos primeiros bebês modificados utilizando 

CRISPR-Cas9 (RANA, 2019). O gene editado 

permitiu que meninas gêmeas, cujos pais 

possuem imunodeficiência adquirida, 

nascessem imunes ao vírus da AIDS. O 

experimento não foi aprovado no Comitê de 

Edição Genética, órgão da Comissão Nacional 

de Saúde da China. O responsável foi 

condenado em âmbito administrativo e 

criticado pela comunidade científica 

internacional (RANA, 2019). Estudos utilizando 

CRISPR-Cas9 em material não-embrionário de 

crianças e adultos foram anunciados nos EUA: 

pela Universidade da Pensilvânia, para 

tratamento de câncer; pela CRISPR 

Therapeutics, para certas doenças sanguíneas; e 

pela Editas Medicine, para cegueira hereditária. 

Sendo possível a edição genética de embriões 

durante a fertilização in vitro, quais os limites 

devem conduzir sua utilização? Os pais 

possuem obrigação moral de escolher as 

melhores condições genéticas para seus filhos 

(SAVULESCU, 2001) ou devem deixá-las serem 

definidas pelo acaso (SANDEL, 2015)? Utilizada 

em adultos e crianças, como gestar os riscos de 

mutações genéticas no consentimento 

informado e garantir seu amplo acesso? 

Considerando a disseminação de mapeamento 

do genoma, como assegurar que pessoas sem 

acesso ou vontade de realizar o tratamento 

genético não sejam discriminadas? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se pela 

qualificação do debate, haja vista que a opção 

legislativa brasileira não é suficiente para 

acompanhar a evolução vertiginosa da técnica 

CRISPR-Cas9. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Comitê de Ética em Pesquisa 

da Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de 

Barretos (CEP-HCB) iniciou suas atividades em 

maio de 2004 com o papel de revisar os 

protocolos de pesquisa envolvendo seres 

humanos, cabendo-lhe a responsabilidade 

primária pelas decisões sobre a ética da 

pesquisa a ser desenvolvida na instituição, de 

modo a garantir e resguardar a integridade e os 

direitos dos participantes. O CEP-HCB tem 

também papel consultivo e educativo, 

fomentando a reflexão em torno da ética na 

ciência, bem como a atribuição de receber 

denúncias e requerer a sua apuração. 

OBJETIVOS: Descrever os principais indicadores 

do CEP-HCB nos últimos 5 anos de atividade. 

MÉTODOS: Foi realizada uma análise descritiva 

dos indicadores institucionais, onde foram 

selecionados os principais resultados obtidos 

nas atividades do CEP-HCB entre 01 janeiro de 

2014 e 31 de dezembro de 2018. Os resultados 

foram apresentados por meio de números 

absolutos, médias, medianas e desvio padrão. 

RESULTADOS: Atualmente o CEP-HCB conta 

com duas secretárias, 35 membros do colegiado 

(11,4% de ciências exatas, 77,2% de ciências da 

saúde e 11,4% de ciências humanas e sociais) e 

dois representantes do usuário. Nos últimos 5 

anos foram avaliados 939 (187,8 ± 43,3) 

protocolos de pesquisa com uma média de 

aprovação inicial de 44,8%. Não houve nenhum 

protocolo não aprovado e cancelado no período 

avaliado. Em 2018 o tempo mediano para a 

liberação do primeiro parecer consubstanciado, 

para a primeira resposta do pesquisador às 

pendências e para a aprovação final foram de 

15,5, 15,2 e 15,3 dias, respectivamente. A 

mediana do tempo de tramitação para 

aprovação final dos protocolos foi de 48,9 dias. 

Entre as pendências apontadas pelos relatores 

nos projetos avaliados, 50% foram relacionadas 

ao termo de consentimento livre e esclarecido. 

DISCUSSÃO: O CEP-HCB trabalha em 

consonância com a Resolução nº 466/12 do 

Ministério da Saúde, atendendo todas os seus 

prazos e prerrogativas. Além disso, seus 

membros seguem rigorosamente os referenciais 

da bioética, (autonomia, não-maleficência, 

beneficência, justiça e equidade) com intuito de 

assegurar os direitos e deveres que dizem 

respeito aos participantes da pesquisa, à 

comunidade científica e ao Estado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com experiência de 

15 anos na avaliação ética de pesquisa 

envolvendo seres humanos o CEP-HCB conta 

com um número expressivo de protocolos 

avaliados anualmente. Contudo, seu experiente 

grupo de membros relatores tem desenvolvido 

um trabalho exímio e célere, contribuindo para 

o andamento adequado dos protocolos de 

pesquisa sem perder o foco de garantir a 

segurança do participante de pesquisa. 

PALAVRAS CHAVE: ética; pesquisa; oncologia; 

indicadores; qualidade  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O desenvolvimento técnico-

científico favorece a manutenção da vida a todo 

custo, em paralelo, a formação acadêmica e a 

prática assistencial quando o foco está na cura 

de doenças, tende a ser mais tecnicista. Neste 

contexto, observa-se a dificuldade dos 

profissionais de saúde em estabelecer vínculo 

com seus pacientes e os familiares que o 

acompanham. A sociedade ainda vê a morte 

como um tabu e muitos profissionais da saúde 

ainda encaram este fato como um fracasso. 

Esse cenário pode levar a uma 

despersonalização e desumanização 

assistencial, bem como, o prolongamento 

desnecessário do processo de morrer, ou seja, 

um prolongamento do sofrimento. Os Cuidados 

Paliativos ao oferecer suporte multidimensional 

às pessoas com diagnóstico de doença fora da 

possibilidade de cura coloca-se frente a finitude 

da vida, com isso, observa-se a importância de 

analisar as relações de cuidado no fim da vida. 

OBJETIVOS: O presente trabalho tem como 

objetivo analisar à luz da Bioética as relações de 

cuidado entre o profissional da saúde, o 

paciente e a família no contexto do fim da vida. 

MÉTODOS: Método dedutivo, metodologia 

qualitativa bibliográfica. Foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica utilizando como base 

teórica a Bioética Personalista com foco na 

pessoa humana de forma multidimensional, a 

Ética da Alteridade e suas contribuições para a 

compreensão do outro, o conceito de 

Beneficência Baseada na Confiança como uma 

proposta de cuidado ético e uma ponte entre o 

modelo assistencial paternalista e o direito e o 

respeito à autonomia com a unidade de 

cuidado, a Bioética Deliberativa como um 

modelo assistencial que favorece o vínculo e a 

tomada de decisão e, finalmente, a interface 

com o conceito e os princípios dos Cuidados 

Paliativos. RESULTADOS: A possibilidade do 

vínculo terapêutico oportuniza o falar sobre as 

dificuldades e fragilidades do paciente, 

normalmente iniciam na dimensão física, mas 

favorecem relatos mais intrínsecos de sua 

história de vida. DISCUSSÃO: Neste momento, 

informações importantes podem ser 

verbalizadas pelo paciente e/ou familiares. 

Estas informações quando partilhadas em uma 

equipe de suporte coesa e integrada favorecem 

a condução do caso clínico. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A ciência aliada aos princípios e valores 

do paciente favorece e oportuniza o cuidar e o 

bem morrer. Garante a autonomia, a dignidade 

do sujeito e compreende a morte como parte 

de um ciclo, respeitando a vida humana e 

acolhendo o paciente e seus familiares. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Polícias Militares são forças 

auxiliares do exército, subordinadas ao 

governador de cada Estado, busca estabelecer e 

manter a ordem e a paz social nos âmbitos 

público e privado. Constitui uma população 

vulnerável à saúde e qualidade de vida, exposta 

a taxas frequentes de homicídios e suicídios, 

que requer intervenções específicas inclusive no 

âmbito dos princípios éticos/bioéticos. 

OBJETIVOS: Avaliar e intervir nas variáveis de 

qualidade de vida (social, afetivo, profissional e 

saúde) de policiais militares que exercem 

função de patrulhamento em um Batalhão de 

Interior (BPM/I). MÉTODOS: Elaborou-se um 

estudo do tipo experimental, com 

delineamento quase-experimental, envolvendo 

avaliação inicial, intervenção e reavaliação das 

variáveis propostas. Participaram 78 policiais 

alocados para patrulhamento, incluídos 

profissionais na ativa e excluídos profissionais 

afastados do trabalho e que não atuassem em 

policiamento de rua. Utilizou-se como 

instrumentos um questionário 

sociodemográfico e de comportamento e o 

Inventário de Qualidade de Vida - IQV de Lipp. 

RESULTADOS: Os dados iniciais demonstram 

que a média de idade foi de 38 anos (DP 5,52), 

casados, masculino, com Ensino Médio 

Completo e de patente PM Cabo. A média de 

tempo de serviço foi de 14,1 anos (DP 5,8) e 

todos com jornadas de trabalho de 12 x 24 x 12 

x 48 (trabalha x folga x trabalha x folga). Da 

amostra, 56,1% dorme entre 5-6 horas e 26% já 

precisou ser afastado por doenças, acidentes ou 

pelo Conselho de Disciplina. Em relação aos 

resultados do IQV, no quadrante social de 

escore 9 a média foi de 9,5. No afetivo de 

escore 8 a média foi de 8,3. O quadrante 

profissional de escore 5 revelou média de 3,7, e 

o quadrante saúde de escore 11, indicou média 

de 7,2. DISCUSSÃO: Os achados indicam que (a) 

os policiais de patrulhamento de rua se 

destacam da população geral pela pesada 

jornada de trabalho; (b) apresentam altas taxas 

de afastamento por razões do laborais, sejam 

acidentes ou doenças; (c) dormem menos da 

média considerada saudável; (d) não estão 

satisfeitos com o serviço; (e) possuem saúde 

física e emocional debilitadas. Esses resultados 

corroboram com as literaturas especializadas 

neste assunto que destacam as jornadas de 

trabalho excessivas como possíveis causadoras 

de problemas de saúde  e comprometedoras da 

qualidade de vida. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que os policiais militares patrulheiros 

possuem sua qualidade de vida prejudicada, 

principalmente nos quesitos profissionais e de 

saúde e que um programa de intervenção 

psicoeducativa, com princípios éticos/bioéticos, 

pode ajudar na melhora da Qualidade de Vida, 

desta população. 

PALAVRAS CHAVE: qualidade de vida; polícia 

militar; intervenção psicoeducativa.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O território brasileiro abriga 

diversidade de crenças e costumes, sobretudo, 

as inúmeras religiões que preservam sua 

história e seus aspectos culturais formam um 

verdadeiro mosaico desde meados do Brasil-

colônia. Durante o período Colonial (1500-1822) 

e Imperial (1822-1889), o Catolicismo foi a 

religião dominante, não havendo liberdade de 

crenças religiosas por parte de outros povos 

como os indígenas e afrodescendentes1. Dentre 

as religiões que sofrem preconceitos, destacam-

se as afro-ameríndias (Umbanda, Candomblé, 

por exemplo), o Espiritismo e as crenças de 

inúmeros povos indígenas. Em especial, 

Umbanda e Candomblé foram fortemente 

perseguidas durante o período do Estado 

Novo2, assim como no período da escravidão, 

onde não havia a liberdade religiosa3. Atitudes 

tomadas contra essas crenças pela sociedade 

incluem a intolerância, o desrespeito e a 

imposição de credos, gerando repercussões e 

inúmeros problemas de conflitos, inclusive 

político, que abrangem distintos estratos 

sociais. As pessoas, como indivíduos inseridos 

em uma democracia, têm seus direitos 

assegurados pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos4: que resguarda os princípios 

éticos, em que "Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos". 

OBJETIVOS: Esse texto teve como objetivo 

promover reflexões acerca da intolerância 

religiosa no Brasil, a partir da perspectiva da 

Bioética. MÉTODOS: A metodologia baseou-se 

em uma revisão crítica da literatura e discussão 

reflexiva sobre como a bioética pode contribuir 

nesse contexto. RESULTADOS: De modo geral, 

as pessoas encontram-se imersas em conceitos 

e pré-conceitos errôneos acerca da gama de 

religiões brasileiras. Ainda há muito a ser feito 

para romper paradigmas que sobre as crenças 

tradicionais e culturais. DISCUSSÃO: Embora a 

condição de Estado laico5 seja prevista na 

Constituição, na realidade estão presentes o 

desrespeito à autonomia dos indivíduos, as 

escolhas feitas. Na perspectiva bioética, 

percebe-se que fundamentações de “bioéticas 

de fundo religioso” comprometem o respeito às 

diferenças e podem estimular a intolerância. 

Por outro, lado, fundamentações como da 

Bioética de Intervenção podem contribuir na 

construção do processo de empoderamento ao 

pautar-se no cuidado, solidariedade, 

comprometimento, alteridade e tolerância, bem 

como, na perspectiva de responsabilidade do 

Estado. Possibilitando que questões éticas 

sejam abordadas em diferentes níveis sociais e 

que sejam considerados os aspectos históricos, 

culturais, políticos e de liberdade de escolha, 

que são fatores importantes para o 

desenvolvimento de uma sociedade física e 

mentalmente saudável. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Concluímos que as abordagens sobre 

crenças religiosas demandam um diálogo 

constante interfaceando com assuntos distintos 

que promovam a reflexão e a habituação do 

“ser cidadão” à diversidade religiosa e ao “ser 

diferente”. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Desde 2012, o Brasil conta com 

uma lei que obriga determinados suspeitos e 

condenados por crimes a se submeterem à 

raspagem superficial do interior de suas 

bochechas e terem a sua identificação genética 

incluída nos Bancos de DNA para Investigação 

Criminal. Diante disso, coletas de DNA em 

massa vem acontecendo no interior de 

presídios por quase todo o Brasil e os bancos de 

perfis genéticos já contabilizam mais de18 mil 

perfis, número que vem crescendo 

exponencialmente, em um cenário de 137.600 

presos dentro dos critérios legais.Esse cenário 

não é acompanhado, no entanto, de uma 

preocupação com os aspectos bioéticos 

envolvidos na coleta coercitiva de DNA. O 

dilema bioético - que encontra, de um lado, a 

necessidade do Estado de acessar o corpo do 

preso para proceder a identificação e, de outro , 

as garantias individuais dos presos - não tem 

sequer figurado nos debates públicos. Acredita-

se que promover esse debate seja tarefa 

urgente, tanto para orientar a decisão se essas 

coletas encontram ou não legitimidade bioética 

para persistirem ou sobre a maneira como essas 

coletas devem ser conduzidas.  OBJETIVOS: 

Apresentar as questões bioéticas mais sensíveis 

no contexto da coleta de DNA em massa nos 

presídios e oferecer possíveis orientações 

práticas a serem consideradas. MÉTODOS: 

Foram realizadas pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo. RESULTADOS: A 

legitimidade bioética das coletas coercitiva de 

DNA é questionável, tendo em vista que a 

condição de preso não afasta dos sujeitos suas 

garantias individuais, em especial o respeito à 

sua dignidade, confidencialidade, integridade, 

autonomia, ampla defesa, igualdade, presunção 

de inocência e não autoincriminação. 

DISCUSSÃO: Ainda que se considere que os 

benefícios sociais justifiquem a relativização de 

direitos em alguns casos, esses não podem ser 

suprimidos por completo. Dessa maneira, 

devem ser garantidas melhores condições na 

condução das coletas, correspondendo a 

diversos postulados bioéticos. Algumas ações 

necessárias são (i) a orientação individual 

adaptada à capacidade de compreensão do 

preso, respondendo também às suas perguntas 

livres; (ii) proteger os dados genéticos e garantir 

a segurança das informações genéticas; (iii) 

viabilizar a utilização do DNA como prova de 

defesa; (iv) garantir que o momento da coleta 

não represente uma violência física ou 

psicológica, o que inclui a utilização de algemas 

de maneira excepcional e a permissão, sempre 

que possível, que o próprio preso realize a 

raspagem; (v) garantir que as coletas sejam 

acompanhadas por advogado ou defensor 

público. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A bioética 

tem muito a contribuir nesse cenário, 

orientando por melhores práticas. 

PALAVRAS CHAVE: Bancos de Perfis Genéticos; 

Coletas de DNA em massa; Lei 12.654/12; Rede 

Integrada de Bancos de Perfis Genéticos; 

Direitos Humanos; Investigação Criminal  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: No decorrer da história muitas 
mudanças ocorreram na formação médica. Até 
o início do século XIX o aluno de medicina 
acompanhava o dia-a-dia de um médico 
veterano. Com o desenvolvimento dos avanços 
científicos e tecnológicos, os currículos do curso 
de medicina dividiram-se em: etapa de 
formação básica e formação de clínica 
assistencial. Mais tarde imperou o modelo 
Flexneriano, que exigia que o corpo docente 
fosse formado por especialistas. A partir de 
1970 novas especialidades com 
subespecialidades foram produzidas.  
Veladamente este modelo pedagógico 
substituiu o ser humano em sua integralidade 
por diagnósticos requintados. O curso passou a 
ter um investimento na formação técnico-
científica, deixando uma lacuna na formação 
humana do estudante. OBJETIVOS: Este 
trabalho tem como objetivo verificar se a matriz 
curricular de medicina contempla a formação 
humana do médico em desenvolvimento. 
MÉTODOS: O método dedutivo, a metodologia 
qualitativa bibliográfica conceitual. 
RESULTADOS: O curso de medicina tem grande 
ênfase nos aspectos técnicos relacionados ao 
diagnóstico e tratamento de doenças. 
Entretanto, percebe-se que cada vez mais há 
um investimento na formação de excelentes 
profissionais com conhecimento técnico-
científico. Lamentavelmente, a cultura de 
excelência promovida na formação médica não 
vem acompanhada de uma cultura que 
promova as relações humanas. DISCUSSÃO: É 
surpreendente pensar que o curso de 
graduação com a maior carga horária no Brasil 
não contemple habilidades tão substanciais no 
cuidado com o outro. O Ministério da Educação 
(MEC) define uma carga horária mínima exigida 

para os cursos de graduação em Medicina de 
7.200 horas. A Bioética, como disciplina que 
incita a reflexão e possibilita formas concretas 
de ser e conviver aparece timidamente na 
matriz curricular do curso de medicina. Siqueira, 
no jornal do Conselho Regional de Medicina de 
setembro de 2018, menciona sobre os dados 
robustos que mencionam a insatisfatória 
formação dos médicos frente a determinadas 
situações. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao 
mencionar uma educação friamente tecnicista, 
Freire pontua que esta requer apenas a 
obrigação de acomodação ao mundo, eximindo-
se de buscar a sua transformação. No VIII 
Fórum Nacional de Ensino Médico em setembro 
de 2017, a professora Rosana Alves traz o 
problema do modelo exíguo da formação 
vigente da educação médica brasileira e aponta 
que formar médicos com competências, 
habilidades e atitudes humanas é um desafio 
quando o discente tende a se espelhar no 
comportamento do docente, tão somente 
atendendo doentes e tratando doenças. 

PALAVRAS CHAVE: Matriz curricular; Medicina; 
Bioética; Formação Humana. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Existe um descompasso entre a 

habilidade tecnológica de transformar a 

realidade e a capacidade de agir moralmente. 

Há quem sugira que a solução ao problema seja 

também tecnológica: um biomelhoramento da 

moralidade. No entanto, outros tipos de 

melhoramento, como o cognitivo e físico, são 

alvos de críticas por proporcionarem uma 

vantagem competitiva tida por muitos como 

indevida, o que contribuiria em última instância 

para uma sociedade menos justa. E se a 

intervenção biotecnológica fosse destinada a 

incrementar o comportamento moral de 

indivíduos e sociedades, haveria o que se 

criticar?O debate ganhou destaque depois que 

Persson e Savulescu (2011) afirmaram que a 

espécie humana é inapta a viver na realidade 

que ela mesma produziu. Em consequência, em 

nome da sobrevivência da humanidade, os 

autores consideram imperativo o 

melhoramento biotecnológico da moralidade, 

mesmo que em detrimento da liberdade e da 

privacidade. OBJETIVOS: A presente 

comunicação tem por objetivo rebater o 

suposto imperativo de um melhoramento moral 

da humanidade. MÉTODOS: A comunicação 

consiste em uma discussão teórica sobre o 

melhoramento moral. RESULTADOS: As 

objeções ao que se chamou de melhoramento 

moral não se restringem àquelas levantadas 

contra outros tipos de biomelhoramento. 

DISCUSSÃO: Primeiramente, no plano prático, 

argumenta-se que, para garantir os efeitos de 

melhoramento moral, as intervenções deveriam 

apresentar uma especificidade e eficiência 

impraticáveis em função da natureza do 

fenômeno da moralidade (Dubljevic´, Racine, 

2017). 

Em um segundo momento, propõe-se analisar o 

aspecto mais polêmico de toda a discussão 

ética, a relação entre segurança/sobrevivência e 

liberdade. Nesse ponto, é possível perceber 

uma aproximação em termos argumentativos 

entre a defesa do melhoramento moral e o 

chamado paternalismo libertário. Essa corrente 

da economia comportamental preconiza a 

indução de comportamentos por meio de 

influência sub-reptícia no processo de decisão 

dos sujeitos (Thaler, Sunstein, 2008). A 

estratégia de direcionamento, conhecida como 

nudge, que explora vulnerabilidades de 

julgamento e debilita o controle do sujeito 

sobre seu próprio processo deliberativo, foi 

apontada por Savulescu e Persson (2012) como 

um exemplo exitoso de melhoramento moral 

não biotecnológico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

própria concepção de algo como um 

melhoramento moral implicaria escolher qual 

atributo ou teoria moral devem ser eleitos em 

detrimento de uma pluralidade de opções. Cabe 

ainda se perguntar como uma manipulação, 

biotecnológica ou não, que atente 

simultaneamente contra a liberdade, a 

individualidade, a pluralidade e a justiça possa 

ser considerada um melhoramento moral. Há 

que se encontrar outra solução para a 

humanidade. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética, Melhoramento 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Em tempos da sociedade do 
consumo e inteligência artificial, é indiscutível 
que a medicina de hoje difere-se 
consideravelmente da que existia no passado. O 
desenvolvimento econômico, científico e 
tecnológico impactou no exercício da profissão, 
principalmente na relação médico e paciente. 
Vê-se com menor frequência a prática da 
medicina tradicional, baseada na observação, 
na história, na percepção da doença e do 
doente. O que se observa é o crescimento da 
medicina defensiva e consultas extremamente 
rápidas. Nesse cenário, emerge o fenômeno da 
mercantilização da saúde, isto é, a 
transformação da saúde  em produto 
comercializável. Com esse cenário, questiona-se 
de que maneira a transformação da saúde em 
mercadoria tem contribuído para deterioração 
da relação médico-paciente, sendo uma 
consequência desta consumerização, o 
fenômeno da judicialização da medicina 
OBJETIVOS: Diante do alarmante número de 
processos, impõe-se a necessidade de 
compreender melhor o que tem corroborado 
para tal cenário, de modo a pensar estratégias 
para frear tal avanço e requalificar essa relação 
tão singular. Objetiva-se entender de que forma 
o  aumento dos conflitos judiciais entre médicos 
e pacientes pode ser uma consequência da 
consumerização da relação, sendo a  
secundarização dos princípios bioéticos uma 
forte evidência de tal fenômeno. MÉTODOS: 
Partindo da Declaração Universal de Bioética e 
Direitos Humanos e outros diplomas legais que 
normatizam a relação médico-paciente, como o 
Código de Ética Médica, será feita  uma revisão 

bibliográfica interdisciplinar, buscando 
entender o fenômeno da mercantilização da 
saúde, para então, através dos princípios 
bioéticos, apontar caminhos possíveis para 
combater a  precarização da relação médico-
paciente RESULTADOS: A mercantilização da 
saúde tem contribuído consideravelmente para 
deterioração da relação médico-paciente, sendo 
a judicialização desta e a prática da medicina 
defensiva duas consequências deste fenômeno. 
DISCUSSÃO: A ampliação do acesso aos serviços 
médicos é muito positiva, visto que resulta na 
democratização da saúde. Não obstante,  
também traz aspectos negativos, como a 
massificação dos atendimentos e consequente 
precarização da relação médico-paciente. Tais 
aspectos negativos despertam sensíveis 
preocupações no campo do Direito e da 
Bioética, vez que levantam a necessidade de 
reafirmar a importância dos princípios bioéticos 
e a não consumerização da relação médico-
paciente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
mercantilização da saúde  provoca a 
deterioração da relação médico paciente, 
contribuindo diretamente para o  fenômeno da 
judicialização da medicina. Reitera-se a 
necessidade de atenção aos princípios 
bioéticos, da importância da pessoalidade, 
diálogo, empatia e fidúcia, de modo que estes 
pilares centrais nãos sejam prejudicados pela 
lógica do eficientismo, do lucro e da 
produtividade. 

PALAVRAS CHAVE: Mercantilização. Saúde. 
Relação Médico-Paciente 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A transexualidade tornou-se 
assunto de grande relevância no cotidiano da 
sociedade moderna. Esta subdivisão da 
sexualidade, presente desde a Índia pré-
histórica, ainda tem seus conceitos, definições e 
práticas desconhecidos pela maior parte 
sociedade. O DSM-IV-TR, estabelece que “deve 
haver no sujeito evidências de uma forte e 
persistente identificação com o gênero oposto, 
que consiste no desejo de ser ou na insistência 
do indivíduo de que ele é do sexo oposto”. 
OBJETIVOS: A pesquisa tem como objetivo 
analisar sob a ótica do princípio bioético da 
autonomia a necessidade de normas referentes 
as fases do processo de redesignação, fases 
essas que são realizadas por uma equipe 
multidisciplinar – psiquiatras, endocrinologistas, 
psicólogos, cirurgiões e assistentes sociais, 
iniciando pelo processo pré-cirúrgico, 
perpassando o procedimento cirúrgico até os 
cuidados pós-operatórios. MÉTODOS: Utilizou-
se de pesquisa teórica de natureza exploratória, 
com levantamento bibliográfico no âmbito do 
Direito e das áreas da Saúde, notadamente 
casos clínicos e artigos científicos nas bases 
internacionais de pesquisas. RESULTADOS: 
Percebe-se a necessidade de debater a 
normatização jurídica dentro das necessidades 
humanas, relacionando-as com os 
procedimentos médicos, demonstrando os 
esvaziamentos normativos resultados das 
demandas sociais, salientando ainda a falta de 
liberdade, de autonomia e de singularidade dos 
sujeitos que veem sendo marginalizados e 
oprimidos por comporem um Estado 
democrático e inclusivo que não ampara todas 
as gamas existentes. 

Refletir sobre a importância da análise das fases 
do processo do reconhecimento da 
transexualidade e sua transformação, por se 
tratar de questões geradoras de preocupações 
e angústias por todos os profissionais 
envolvidos e o próprio transexual. Analisar, os 
aspectos psicológicos do procedimento de 
redesignação sexual, sob o prisma da 
complexidade dos impactos deste na vida da 
pessoa trans. DISCUSSÃO: No entanto é preciso 
redobrar a atenção, pois os procedimentos 
podem não comportar reversibilidade e talvez 
não caiba arrependimento e 
consequentemente tornando ineficaz qualquer 
pretensão de reverter a mudança suportada. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O tema ainda é pouco 
estudado pela literatura nacional e 
internacional, necessitando de maiores esforços 
dos pesquisadores que se interessam pela 
temática da transexualidade, pois, as pesquisam 
em geral focam apenas nas discussões já 
sedimentadas sobre mudança de nome e 
gênero nos documentos civis. 
PALAVRAS CHAVE: TRANSEXUALIDADE – 
REDESIGNAÇÃO SEXUAL – SEXUALIDADE – 
MUDANÇA DE SEXO 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A ideia de que o ser humano 

seja livre para escolher suas ações é algo 

intuitivamente forte. Ainda predomina a noção 

de que nossos atos são comandados por 

decisões conscientes, excetuando-se situações 

excepcionais, como a coação (2). O simples 

gesto de mover a mão ilustraria isso. Contudo, 

tem sido papel da ciência quebrar paradigmas 

outrora consolidados pelo mero senso comum. 

A partir dos anos 1980 e até hoje, a 

neurociência desafiou a noção de livre-arbítrio, 

ao descrever padrões contraintuitivos de 

atividade cerebral relacionados ao ato motor 

voluntário. OBJETIVOS: O presente trabalho 

tem por objetivo descrever os achados e os 

desafios que as novas tecnologias médicas 

trouxeram ao tema do livre-arbítrio e discutir 

até que ponto a interação entre questões 

filosóficas e ciência pode levar a um 

cientificismo contraproducente. MÉTODOS: 

Revisão da literatura atualizada sobre livre-

arbítrio e seus achados em neurociência, 

notadamente após o surgimento de novas 

tecnologias de imaginologia funcional. 

RESULTADOS: Experimentos do 

neurofisiologista Benjamin Libet, publicados nos 

anos 1980, levantaram uma discussão sobre a 

natureza do livre-arbítrio, ao mostrar que a 

atividade cerebral ligada ao ato motor se inicia 

antes da vontade consciente de realizar tal ato 

(4). Houve críticas relacionadas às limitadas 

técnicas utilizadas (5). Avanços recentes de 

imaginologia, contudo, propiciaram replicações 

de seus estudos utilizando tecnologia de 

acurácia superior, fortalecendo o modelo de 

Libet (1). Parte dos estudiosos do tema viu nisso 

uma prova científica da não existência do livre-

arbítrio, com possíveis implicações morais (3). 

DISCUSSÃO: Tentativas de justificar o livre-

arbítrio diante desses achados apoiaram-se 

frequentemente em categorias abstratas e não 

testáveis, o que fortaleceu o ceticismo (2). 

Surge, então, uma discussão sobre os riscos do 

cientificismo exacerbado provocado pelas novas 

tecnologias, que poderia levar à noção de que a 

ciência deva ser utilizada como principal 

parâmetro de análise para questões complexas. 

Recentemente, o surgimento de um modelo 

estocástico de abordagem científica da 

atividade cerebral também compatível com os 

achados de Libet levou a análise a outro 

patamar (3). Além disso, já se sugeriu que a 

própria definição de livre-arbítrio merece 

reavaliação (3). CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 

recente recrudescimento da discussão sobre 

livre-arbítrio estimulado pelos achados da 

neurociência de ponta desafia de modo direto a 

visão ingênua tradicional, mas pode levar a uma 

posição por demais cientificista. Deve-se 

observar a devida prevenção ao se eleger uma 

explicação de caráter científico para uma 

categoria complexa, sob pena de se trocar o 

obscurantismo da intuição ingênua do senso 

comum pelo obscurantismo do cientificismo 

exacerbado. 

PALAVRAS CHAVE: Livre-arbítrio, neurociência, 

novas tecnologias 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As crescentes dificuldades e 

sofrimentos psíquicos – depressão; 

automutilação; fobias; transtornos de 

ansiedade; ideações suicidas; suicídios 

consumados dentre outros que, os estudantes 

de medicina enfrentam durante o transcorrer 

do Curso na contemporaneidade é tão 

descomunal que eles saem do silêncio atrás do 

qual tentavam se resguardar e declaram 

publicamente, em suas redes sociais, suas 

dores.  É um misto de pedido de socorro com 

uma espécie de transbordamento do 

sofrimento. Dentre os motivos elencados na 

literatura, a partir de minha experiência como 

docente e preceptora, incluiria a "incapacidade 

emocional" dos estudantes de entrar em 

contato com a morte e com o sofrimento físico 

e psíquico de pacientes e seus familiares. Tal 

incapacidade, certamente, tem várias causas, 

uma delas é decorrente da falta de 

familiaridade ou do desconhecimento da 

definição de alguns conceitos – morte, 

sofrimento, eutanásia, dor e outros, que leva a 

inabilidade em lidar com estes que insistem em 

se apresentar na prática cotidiana, que são 

vistos como tabus e que conduz os estudantes 

quando diante destes, a seus próprios 

sofrimentos, medos, fantasmas e, ao 

adoecimento. Com o propósito de apresentar, 

refletir e discutir alguns destes conceitos, 

elaborei a disciplina "Bioética: vida, sofrimento 

e morte" e apresentei em 2017 a Faculdade 

como disciplina eletiva. A mesma foi aceita e 

desde então, todos os semestres turmas são 

fechadas. OBJETIVOS: Compreender a finitude 

como um fato natural da existência humana, 

analisando as experiências de sofrimento e 

morte; refletir sobre conceitos fundamentais na 

prática cotidiana de saúde: morte, sofrimento, 

dor, suicídio, eutanásia, distanásia, ortotanásia, 

aborto, transplante, ética, doação de órgãos, 

dentre outros; discutir a contingência do 

sofrimento e a inexorabilidade da morte. 

MÉTODOS: Empírico. RESULTADOS: Indicam a 

relação entre desconhecimento de temas tabus 

- incapacidade emocional - sofrimento psíquico. 

DISCUSSÃO: O ensino da bioética tem se 

mostrado uma ferramenta fundamental para ao 

resgate ou manutenção da saúde mental do 

estudante de medicina. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Considerações - A incapacidade 

emocional para lidar com conceitos ditos 

“tabus”, certamente, se compõem como uma 

das causas do adoecimento psíquico dos 

estudantes. É importante destacar que, a 

procura pela disciplina é bastante significativa e 

o alunado parece sentir um certo conforto ao 

entrar em contato e se familiarizar com 

conceitos antes tabus e por isso, aterrorizantes. 

Apesar do método ter sido empírico recomendo 

que outras experiências, mas com o uso de 

metodologia científica, possam ser realizadas, a 

fim de testar a relação entre: desconhecimento 

de temas tabus, incapacidade emocional e 

sofrimento psíquico. 

PALAVRAS CHAVE: Palavras-chave: Ensino da 

bioética. Saúde Mental. Discente de Medicina 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Foi somente com a Constituição 
de 1988 que se firmaram normas que visassem 
a eliminação da prática discriminatória contra a 
mulher trabalhadora no âmbito jurídico. Apesar 
de os papeis sociais de cada sexo estarem 
sofrendo alterações no decorrer dos anos, o 
mercado de trabalho ainda é tido como área de 
excelência do homem e o âmbito familiar como 
estigma de excelência feminina. OBJETIVOS: 
Constitui-se como objetivo geral mensurar a 
relação de diferença biológica (homem/mulher) 
sobre dois âmbitos sociais: profissional 
(mercado) e familiar (família). Já por objetivos 
específicos analisar esta influência de filhos 
para se obter/manter emprego e sua relação 
com questões de gênero e idade no âmbito 
laboral. MÉTODOS: O presente trabalho 
estruturou-se com base na revisão de literatura 
acerca do tema “influência da parentalidade no 
âmbito laboral”, caracterizada como pesquisa 
exploratório-descritiva com abordagem 
quantitativa e em pesquisa de campo, através 
da aplicação do instrumento de pesquisa 
Planejamento da Parentalidade no Contexto da 
Bioética. O instrumento foi composto por 56 
perguntas e aplicado para uma amostra de 2196 
pessoas no Distrito Sanitário do Cajuru, em 
Curitiba, e em demais municípios do estado do 
Paraná. As questões relacionadas a dificuldade 
de se conseguir emprego por ter filho foram 
analisadas através do programa SPSS Statistics 
24/IBM. RESULTADOS: as questões 
relacionadas à dificuldade de se conseguir um 
emprego por ter filhos, assim como idade e 
gênero dos entrevistados foram consideradas e 
analisadas. A amostra evidencia que, embora 
fomentada por lei, a igualdade no âmbito 
laboral não parece plenamente estabelecida. A 

maternidade afeta negativamente as mulheres 
que gostariam de ingressar ou permanecer no 
mercado de trabalho, tendo muito mais 
dificuldade de conseguir um emprego quanto 
comparado aos homens. Apesar também de a 
participação feminina no âmbito laboral estar 
aumentando, a parentalidade ainda é tida como 
empecilho para obtenção de emprego. Isso 
remete ao fato de que as mulheres ainda estão 
vinculadas a uma ideia de gênero, que se faz 
determinante na formação do sujeito, 
relacionando-as apenas a um ambiente familiar 
e não de trabalho. DISCUSSÃO: A partir da 
análise dos dados pode-se inferir que apesar de 
políticas públicas que incentivem a igualdade, 
as perspectivas das mulheres ainda estão 
distantes de serem iguais às dos homens. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O debate acerca dos 
papeis de gênero faz-se imprescindível à 
questão de reestruturação dos papeis sociais e 
de gênero, proporcionando igualdade nos 
diversos ambientes existentes, incluindo o de 
trabalho. 

PALAVRAS CHAVE: Âmbito laboral. Bioética. 
Parentalidade. Desigualdade de gênero. 
Feminismo. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Em decorrência da relevância 

primordial dos gametas no âmbito da 

reprodução humana assistida, desenvolveu-se 

um lucrativo mercado global em relação a esses 

biomateriais. A alta demanda, atrelada à 

insuficiência da oferta por mecanismos 

altruístas, ocasionou a entrada de incentivos 

econômicos com a finalidade de estimular a 

disposição de gametas para fins reprodutivos. 

OBJETIVOS: i) Identificar a existência de um 

mercado de gametas humanos no Brasil; ii) 

Expor as incoerências causadas pela vedação 

ética e jurídica à comercialização de gametas; 

iii) Propor a regulação como alternativa a essas 

contradições.  MÉTODOS: A presente pesquisa 

possui um enfoque teórico-conceitual, 

utilizando-se do procedimento de análise de 

conteúdo, com base em uma revisão 

bibliográfica transdisciplinar. RESULTADOS: No 

contexto brasileiro, a mercantilização de 

gametas humanos perpassa por duas práticas 

bastante conhecidas no âmbito da reprodução 

humana assistida. A primeira é a doação 

compartilhada de oócitos, prevista pela 

resolução nº 2.168/2017 do Conselho Federal 

de Medicina. Embora haja uma tentativa de 

enquadrar a prática como uma permuta sem 

fins lucrativos, é inegável a presença de uma 

racionalidade econômica pautada na lógica do 

custo-benefício. A segunda é identificada pelo 

crescimento vertiginoso da importação de 

sêmen oriundo dos Estados Unidos por clientes 

brasileiros, conforme demonstrado no 1º 

Relatório de Amostras Seminais para uso em 

Reprodução Humana Assistida no Brasil. Entre 

2011 e 2016, houve um aumento de 2500%, 

saindo 16 anuências para importação em 2011, 

para 436 em 2016.  DISCUSSÃO: Faz-se 

necessário repensar o posicionamento segundo 

o qual todo tipo de comercialização do corpo, 

suas partes separadas e “substâncias” 

caracteriza uma conduta condenável da 

perspectiva ética e jurídica. A incoerência é 

evidente: em tese, proíbem-se incentivos 

econômicos para a coleta interna de gametas, 

mas se autoriza a importação de países onde há 

um livre mercado de compra e venda desses 

biomateriais. No mesmo sentido, proíbe-se a 

compra e venda direta de óvulos, mas se 

permite a doação compartilhada de oócitos, 

fundada em uma racionalidade econômica. De 

mais a mais, os altos custos envolvidos em 

todos os procedimentos relativos à reprodução 

humana assistida que utilizam os gametas como 

matéria-prima é contraditório com a exigência 

de altruísmo por parte dos doadores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir dos 

argumentos apresentados, a regulação dos 

aspectos econômicos envolvidos na prática de 

disposição de gametas com fins reprodutivos se 

manifesta como uma alternativa adequada para 

estabelecer diretrizes éticas para a 

compensação ou remuneração nesse contexto. 

PALAVRAS CHAVE: Reprodução humana 

assistida; gametas humanos; comercialização. 
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O que os livros didáticos revelam sobre o ensino da bioética no ensino 
médio 

Título do trabalho 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Esta pesquisa é uma interface 

entre Bioética e Educação. A  Declaração 

Universal sobre Bioética e Direitos Humanos - 

DUBDH, no artigo 23. garante o direito à 

Educação e formação em Bioética. O Programa 

Nacional do Livro Didático é uma política de 

distribuição de livros aos estudantes das escolas 

públicas e faz parte da cultura escolar. 

OBJETIVOS: investigar se a Bioética é um saber 

escolar , garantindo o direito de formação nesta 

área, através da análise dos livros didáticos do 

Ensino Médio. MÉTODOS: Pesquisa documental 

exploratória, com abordagem qualitativa. 

Foram selecionados livros didáticos de Filosofia, 

Sociologia e História, Biologia e os documentos 

norteadores da Educação Brasileira, como a 

Base Nacional Comum Curricular, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais. A análise de 

conteúdo orienta a trajetória da pesquisa, com 

a exploração do material, tratamento dos 

resultados, inferência e a interpretação. A 

Teoria dos Referenciais de Bioética (HOSSEN, 

2006) e a DUBDH balizam a seleção dos 

referenciais bioéticos, que são: ética, bioética, 

dignidade e direitos humanos, vulnerabilidade, 

desigualdade, diversidade e educação 

ambiental. A discussão  interdisciplinar entre 

Educação e Bioética orienta a análise dos 

resultados (CHERVEL, 1990, JULIA, 2001, 

HOSSNE, 2006). RESULTADOS: O termo Bioética 

não é mencionado nos documentos  de 

educação e somente uma vez no livro de 

Sociologia. Ainda não é um saber escolar e nem 

faz parte das políticas de educação. Os outros 

referenciais bioéticos analisados já foram 

incorporados como conteúdos escolares, sendo 

os que apresentam maior quantidade de 

menções: desigualdade, diversidade (étnica, 

cultural, religiosa e social), direitos humanos e 

dignidade humana e em menor quantidade a 

educação ambiental e a vulnerabilidade. 

DISCUSSÃO: A Bioética ainda não foi 

incorporada nos documentos analisados, mas, 

os referenciais bioéticos fazem parte da cultura 

escolar (CHERVEL,1990; RENK, 2017). Os 

sentidos atribuídos aos referenciais recaem na 

ênfase da inclusão social, cultural e tecnológica, 

o diálogo com a realidade sociocultural, a 

capacidade crítico-reflexiva  (HOSSNE, 2006). O 

Livro Didático é um importante veículo de 

consolidação e homogeneização dos conteúdos 

escolares (JULIA, 2001). A DUBDH pode servir 

como orientação na construção de políticas 

educacionais, equacionando o bem estar e o 

respeito à dignidade humana . CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Apesar da Bioética não ser garantida 

como um saber escolar no ensino médio, seus 

referenciais já foram incorporados como 

saberes na cultura escolar. As práticas escolares 

mostram interesses sociopolíticos e se 

expressam através das políticas públicas de 

Educação, que irão reverberar na sociedade 

através da formação da juventude. 

PALAVRAS CHAVE: Educação. Bioética. Ensino 

Médio 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este estudo pretende elucidar o 
ser humano diante de uma doença crônica que 
ameace a continuidade da vida, parte do 
referencial da oncologia para a reflexão na ótica 
da antropologia filosófica de Edith Stein. 
Levanta as questões estruturais. Quem é o ser 
humano? OBJETIVOS: Discutir a prerrogativa 
humana diante de uma doença crônica a partir 
da antropologia filosófica steniana. MÉTODOS: 
Revisão de literatura, através do método 
epistemológico sistemático a partir dos dados 
disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde, 
Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
do Ministério da Educação e Cultura, e livros. 
Sendo o total de 10 bibliografias levantadas e 
foram utilizadas 3, correspondentes aos anos de 
2006 a 2013, com base nos descritores: 
“oncologia e antropologia filosófica”. 
RESULTADOS: Na oncologia a doença é 
incurável quando avançada, recidivada e 
metastática, ou seja, não corresponde aos 
tratamentos. Desta forma, o ser humano está 
diante da incurabilidade de uma doença. Sendo, 
que o ser humana jamais muda sua estrutura 
em decorrência de sua doença: o corpo físico, a 
psique e o espírito. DISCUSSÃO: “La Struttura 
della persona umana”, parte de uma 
antropologia filosófica pela pesquisa racional, 
cujo, método é o fenomenológico. Conceitua a 
força vital constituinte de três elementos 
complexos: psicofísico-espiritual, os quais são 
territórios do ser humano. A substancialidade 
da alma é a parte que se encontra com o corpo 
em sua estrutura material e formal. Essa força, 
demostra a vida presente no organismo vivente 
(Leib), animado pela psique, cuja, força pode 

ser psíquica ou também espiritual. 
Considerando que alma (Seele), se divide em 
uma parte propriamente psíquica e outra 
espiritual. Sendo, que a essência espiritual se 
liga em unidade com a parte material, 
constituindo o princípio de individualização. A 
unidade da alma (Seele), compenetra 
totalmente no corpo vivente em virtude da 
matéria organizada, torna-se corpo vivente 
impregnado de espírito (Geist) 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A dimensão espiritual 
introduz o conceito de força espiritual em 
analogia à força vital, com um valor 
diferenciado. Portanto, a matéria pode ser 
definida em diversos modos e não apenas 
aquilo que entendemos por matéria, pelo 
contrário, a matéria é a força (energia), 
existente em diversos níveis. Nessa premissa é 
possível compreender o ser humano diante da 
doença oncológica. O impacto do diagnóstico, 
fases de tratamento e representatividades, 
dependerá de cada ser humano. Sendo, a 
estrutura dependente da força, que pode ser 
localizada na interioridade e/ ou na 
exterioridade. 

PALAVRAS CHAVE: Ser humano. Antropologia. 
Oncologia. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O suicídio é um fenômeno 

histórico, cuja ocorrência suscita muitos 

conflitos éticos e morais: o sujeito tem 

autonomia para tirar a sua vida ou deve ser 

salvo da sua decisão? Se a condenação à vida e 

o ingovernável da morte são eixos da 

constituição da subjetividade, como operar com 

eles? Os serviços de saúde estão preparados 

para lidar com essa demanda? Como pensar em 

formas de prevenção que leve em consideração 

os fatores sócio-políticos ofertados ao sujeito 

em sofrimento? OBJETIVOS: Com base nesses e 

tantos outros questionamentos que permeiam 

o enigma do suicídio, o presente trabalho tem 

como objetivo refletir criticamente acerca da 

produção bioética sobre o tema, especialmente 

a brasileira, com intuito de costurar 

ferramentas de análise oriundas das bioéticas 

latino americanas. MÉTODOS: Com esse fim, foi 

realizada uma revisão de literatura. 

RESULTADOS: A temática se firma de forma 

incipiente nesse campo, com exceção dos 

trabalhos que exploram o recorte do suicídio 

assistido, que ganha outros relevos teóricos e 

práticos no enfrentamento do fenômeno. Entre 

a literatura existente no domínio da bioética, há 

uma “divisão” entre reflexões gerais em torno 

do estigma e suas repercussões (bio)ético-

políticas, notadamente na saúde e, do estudo 

do fenômeno pelo viés da moralidade e seus 

diversos enlaçamentos com princípios da 

bioética, particularmente a autonomia. Por 

último, encontramos um trabalho sobre 

violação dos direitos humanos dos pacientes 

com risco e tentativa de suicídio. DISCUSSÃO: A 

formulação teórica sobre o tema em seus 

impasses éticos aponta, de forma majoritária, 

para o entendimento do ato como individual, 

desconsiderando muitas vezes as influências 

políticas e os determinantes sociais da saúde. 

Numa perspectiva contra hegemônica, o 

presente trabalho propõe contribuições das 

bioéticas latino americanas, especialmente da 

bioética de Proteção e Intervenção – com base 

nos eixos da vulneração, colonialidade da vida, 

crítica à medicalização – bem como da 

biopolítica e necropolítica – faceta da 

biopolítica ocidental cunhada pelo camaronês 

Mbembe, que elabora um escalonamento 

populacional hierarquizado, tornando algumas 

vidas mais propensas que outras à uma 

mortalidade politicamente provocada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Destarte, essa 

pesquisa aponta para a necessidade de avanços 

e novos instrumentos teóricos-conceituais, 

epistemológicos e práticas para consolidação de 

políticas públicas efetivas e eticamente 

comprometidas com a prevenção de suicídio. 

PALAVRAS CHAVE: Suicídio; Bioética, Estigma 
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Código: 2191 

RESUMO 
INTRODUÇÃO: A adoção do termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE) é uma 
realidade na pesquisa brasileira. Contudo, 
determinados temas ainda não são tratados 
adequadamente nos TCLEs. O tema relacionado 
à “indenização” é particularmente sensível em 
função do seu vínculo com questões financeiras 
e desdobramentos jurídicos das pesquisas. Este 
estudo utilizou ferramentas da análise de 
corpus linguísticos para avaliar esse tema nos 
modelos de TCLEs divulgados pelos Ceps na 
internet e qual a adesão desses modelos às 
diretrizes éticas nacionais. OBJETIVOS: O 
objetivo foi explorar como o tema 
“indenização” foi apresentado e tratado em um 
corpus constituído por 22 modelos de TCLEs 
utilizados por diferentes Ceps e pelas duas 
principais resoluções e uma norma técnica 
definidas pela Conep. MÉTODOS: Estudo 
qualitativo onde a metodologia foi a análise de 
concordância de palavras-chave no contexto 
(Key Word in Context and Concordance – KWIC 
Concordance). Os documentos que integraram 
o corpus foram convertidos para um formato 
único (texto unicode – txt) e submetidos à 
análise no software #LancsBox (versão 4.5). 
Como documentos de referência, foram 
selecionadas as Resoluções CNS 466/12 e 
510/16 e a Norma Operacional 001/2013. Os 
TCLEs foram aleatoriamente selecionados das 
páginas dos Ceps na internet, sendo que o único 
critério de seleção foi a disponibilidade do 
documento on line. RESULTADOS: Do total de 
22 modelos de TCLEs analisados, a metade 
tratou do tema “indenização”. Na outra 
metade, o assunto não foi mencionado. Nos 11 
modelos de TCLEs que mencionaram o assunto, 

três estavam de acordo com as diretrizes éticas 
nacionais, informando ao participante da 
pesquisa “o direito de buscar indenização”. Em 
sete modelos, a indenização foi tratada como 
uma garantia imediata, e não um direito, 
assegurada pela assinatura do TCLE. 
DISCUSSÃO: A redação do TCLE é fundamental 
para proteção do participante de pesquisa, que 
por sua vez, tem o direito de buscar indenização 
em caso de danos relacionados à pesquisa. 
Contudo, este assunto ainda não parece ser 
adequadamente tratado nos modelos de TCLEs 
analisados, situação delicada, pois esses 
documentos são referência para pesquisadores 
na construção dos TCLEs que serão 
efetivamente utilizados nas pesquisas. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: As análises dos TCLEs 
on line disponíveis nas páginas dos Ceps 
precisam ser ampliadas, já que este estudo se 
trata de um piloto que pretende estabelecer um 
protocolo de pesquisa de análise dos conteúdos 
dos TCLEs utilizados pelos pesquisadores por 
orientação dos Ceps por intermédio de 
ferramentas digitais. 

PALAVRAS CHAVE: Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido; Ética em Pesquisa; Pesquisa 
com Seres Humanos 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os projetos parentais assistidos, 

voltados à reprodução de sujeitos compatíveis 

com transplantes de natureza hematológica, há 

um tempo, suscitam questionamentos de 

ordens médica, bioética e jurídica. A condição 

ontológica, inerente à qualquer ser humano, 

aponta para a dificuldade em se conceber que 

um sujeito possa ter a sua existência motivada, 

enquanto um projeto geneticamente 

programado, pela tarefa de salvar a vida de 

outro sujeito, como no caso do irmão doador 

que nasce compatível com o irmão doente. 

OBJETIVOS: Avaliar se a decisão e a conduta 

que programam um projeto parental em prol da 

reprodução de um indivíduo potencialmente 

doador de outro encontra respaldo na bioética, 

bem como identificar quais os limites 

necessários à tal prática. MÉTODOS: A pesquisa 

é teórica e tem natureza qualitativa consistente 

em levantamento bibliográfico relacionado à 

temática através do método analítico-

discursivo. RESULTADOS: A possibilidade de 

recorrer às técnicas de reprodução humana 

assistida com o objetivo de executar um projeto 

parental compatível para fins de doação aponta 

para o problema ético da coisificação e 

instrumentalização dos seres humanos. A 

legitimidade do procedimento passa pelo 

argumento da dignidade da pessoa humana, 

valor capaz de desautorizar condutas que 

instrumentalizam pessoas ou reduzam a sua 

condição ontológica. É possível repensar esse 

viés proibitivo considerando a aferição da 

posição existencial do doador no projeto 

parental familiar. DISCUSSÃO: Na perspectiva 

bioética, pode-se pensar a legitimidade da 

técnica como uma forma de materializar o 

princípio da beneficência, concebido pelo 

comando ético do direito/dever de curar o 

irmão enfermo. A concepção de um filho, por 

meio de uma programação genética, não pode 

alterar a percepção da sua existência 

autônoma, logo, o projeto parental programado 

somente passa a ter legitimidade se partir 

preliminarmente desse fundamento. A 

realização dessa parentalidade não pode 

distanciar-se da fronteira que limita a doação, 

revelada pelos direitos fundamentais do 

doador, quais sejam vida, saúde, integridades 

física e psicológica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Partindo para a pragmática, deve-se ter em 

conta, como já acontece em alguns países, o 

acompanhamento dos projetos parentais 

programados para doação por meio de 

Comissões Bioéticas Especializadas, capazes de 

avaliar as situações a partir das condições que 

nem sempre se comunicam a todos os casos. A 

justificação terapêutica aportada na 

beneficência encontra limite na não 

maleficência ao ser humano doador e demanda 

o esclarecimento das possibilidades que podem 

integrar o protocolo de doação, como as 

retiradas de sangue, tratamentos e 

medicamentos e/ou internações necessárias. 

PALAVRAS CHAVE: Projeto parental assistido; 

compatibilidade; transplantes; doação 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O emprego de animais 

vertebrados para obter-se o conhecimento 

existe há mais de 2.000 anos1, enquanto que o 

uso de invertebrados remonta desde século 

XIX2. Devido à crença que os animais eram 

inferiores ao homem, cientistas do século XVII 

realizavam vivissecção sem qualquer 

questionamento sobre o sofrimento dos 

animais, acreditando que seriam desprovidos 

de senciência3. Ao longo da história, essa 

percepção foi modificada e questões inerentes 

ao bem-estar animal tornaram-se essenciais na 

condução de pesquisas. Diretrizes e legislações 

foram adotadas com essa finalidade, porém 

centram-se apenas nos vertebrados, deixando 

os invertebrados em desamparo legal4, como 

ocorre na Lei Arouca (Lei n. 11.794/08)5. 

OBJETIVOS: Promover uma reflexão acerca do 

uso de invertebrados, considerando a 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais 

(DUDA) e o Princípio dos 3R. MÉTODOS: 

Revisão Crítica da literatura. RESULTADOS: 

Artigos da DUDA são violados quanto ao agir 

ético no uso de invertebrados. Nessa 

Declaração, não há distinção entre vertebrados 

e invertebrados, e nela os animais têm direito 

ao respeito. DISCUSSÃO: O homem não pode 

exterminá-los ou explorá-los e nem submetê-los 

a maus tratos e a atos cruéis. A privação da 

liberdade, ainda que para fins educativos não 

deve ser admitida; a experimentação não deve 

implicar em sofrimento físico. A morte, quando 

necessária, deve ser instantânea, sem dor, sem 

ansiedade e/ou sem angústia. Na DUDA 

considera-se biocídio qualquer ato que leve à 

morte de um ou vários animais sem 

necessidade e aponta que os direitos dos 

animais devem ser defendidos por lei, assim 

como os direitos do homem. No uso dos 

invertebrados, os princípios dos 3Rs: Redução, 

Substituição e Refinamento, ficam 

comprometidos. Os invertebrados, em sua 

maioria, se reproduzem rapidamente e tem um 

período de vida curto, o que estimula o uso em 

larga escala em diversos experimentos, 

favorecendo inclusive a substituição ao uso de 

animais vertebrados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O desenvolvimento de uma legislação para o 

uso de invertebrados ainda dependerá da 

sensibilização dos pesquisadores e sociedade. A 

DUDA torna-se um caminho para nortear a 

proteção aos animais, inclusive invertebrados. 

Na prática, o Princípio dos 3R não consegue 

protegê-los e pode sinalizar para o uso em 

substituição aos vertebrados. As questões éticas 

desse contexto devem ser abordadas à luz de 

diferentes parâmetros como o valor econômico 

e ecológico de muitas espécies para se 

estruturar uma legislação que seja adequada. 

Também deve-se adotar medidas de políticas 

públicas para que os invertebrados saiam do 

ponto cego da legislação brasileira. 

PALAVRAS CHAVE: Invertebrados, Declaração 

Universal dos Direitos dos Animais, Legislação, 

Ética em pesquisa.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Declaração Universal de 

Bioética e Direitos Humanos – DUBDH em seu 

artigo 12 traz como princípio o “Respeito pela 

diversidade cultural e pelo pluralismo”. Embora 

a bioética reconheça a importância da 

diversidade cultural, o arcabouço 

epistemológico predominante no seu fazer 

teórico e prático segue tendo como referência 

principalmente uma filosofia clássica europeia 

ou estadunidense de origem racionalista. Se 

ainda nos confiamos somente à base filosófica 

ocidental, a ação normativa da bioética acaba 

refletindo apenas uma linguagem/pensamento 

no mundo, o que tem sido chamado de 

colonialidade do saber. OBJETIVOS: Este 

projeto inscreve-se na tentativa de trazer 

contribuições para o recente debate iniciado 

pela bioética brasileira e latino-americana 

(principalmente as bioéticas das assimetrias, 

como as antirracistas e feministas, e a Bioética 

de Intervenção) e que culminará na formulação 

da antropóloga Rita Segato sobre o “Pluralismo 

Bioético”, conceito que pretende subverter 

concepções relativistas sobre a cultura 

enquanto formula possibilidades 

emancipatórias existentes em projetos 

históricos outros para além do eurocentrado. 

MÉTODOS: Aqui se propõe pensar o pluralismo 

bioético a partir da experiência com o partejar, 

conhecimento advindo do aprendizado com 

uma parteira tradicional. Quando se aprende a 

partejar, aprendem-se inúmeras ferramentas, 

materiais e imateriais que podem ser usadas no 

acompanhamento de uma gestação, parto e 

pós-parto. Essas ferramentas são a metáfora 

para os saberes marginalizados, que despertam 

o corpo (e não só a mente) para a consciência e 

atitudes éticas que acreditamos possuir novas 

formas de diálogo horizontal com diferentes 

matrizes culturais. RESULTADOS: (não aplica) 

DISCUSSÃO: A maior parte dos povos e também 

grupos sociais historicamente marginalizados 

do pensamento científico (como as mulheres) 

não separam o mundo público do privado, pois 

não restringem à mente ao primeiro e o corpo e 

a espiritualidade ao segundo. Abordar conflitos 

morais utilizando princípios e fundamentos 

criados desde uma noção exclusivamente 

racionalista impossibilita o diálogo ao impor 

mais um modelo de moralidade hegemônica. 

Uma das apostas que acorrem ao projeto de 

pluralismo bioético advém a partir de algumas 

lideranças indígenas,  quilombolas, e de 

religiões de matriz africana e trata-se da 

expansão dos ensinamentos dessas 

comunidades para “os brancos”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Buscamos escapar à 

dicotomia corpo/mente com novos aportes ao 

pluralismo bioético: incorporar às bases 

conceituais da bioética princípios que foram 

excluídos pela colonialidade racista e 

heteropatriarcal do saber/poder, entendendo 

que cada contexto emana princípios e 

possibilidades de resolução de conflitos aptos a 

confluir em justiça epistêmica, social, racial, e 

de gênero. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: “Dialethos: diálogos e reflexões 

sobre ética e transdisciplinaridade” é um 

projeto de extensão de uma universidade 

pública e tem como objetivo promover 

discussões sobre dilemas e controvérsias éticas 

encontradas na vida prática daqueles que estão 

em contato direto com pacientes vulnerados. 

OBJETIVOS: Descrever as questões discutidas 

sobre a assistência em saúde a pacientes 

transexuais por parte de acadêmicos e 

residentes de cursos de saúde. MÉTODOS: 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato 

de experiência sobre a atividade de extensão 

desenvolvida sob a forma de mesa de conversa 

com a presença de três convidados (médico, 

psicólogo e homem transexual usuário do SUS). 

Inicialmente foi apresentado um vídeo para 

fomentar a discussão e em seguida foram 

formados grupos entre os ouvintes para 

discussão e formulação de perguntas dirigidas 

aos palestrantes sobre o acesso de pacientes 

transexuais na rede pública de saúde. 

RESULTADOS: Após as discussões surgiram 

diversos questionamentos sobre a conduta de 

profissionais de saúde para o acolhimento de 

pacientes nos serviços públicos de saúde. 

Surgiram as seguintes perguntas: “Quais ações 

podem ser tomadas por instituições de saúde 

na garantia dos direitos à identidade de 

gênero?”, “Como se dá a assistência à saúde das 

pessoas transexuais em Alagoas? Locais de 

acolhimento? Grupos de apoio?”, “O que 

poderia ser proposto para a formação 

profissional dentro da graduação para permitir 

o acesso e o cuidado ao transexual?” 

DISCUSSÃO: Apesar de visibilidade dos casos na 

mídia nos últimos anos e em contra ponto com 

esta exposição que deve valorizar e 

potencializar essas vidas, percebe-se que ainda 

existem muitas dúvidas entre os acadêmicos e 

residentes dos cursos de saúde evidenciando a 

carência de conhecimento sobre o assunto. As 

discussões foram permeadas pelas dúvidas 

sobre este sujeito transexual que está à 

margem das identidades socialmente aceitas, 

pelo preconceito e estigmatização, bem como, 

pela preocupação da assistência destes nos 

serviços de saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vê-

se, portanto, que dentro da academia as 

questões sobre gênero e transexualidade ainda 

são pouco mencionadas. As discussões são 

somente àqueles que se interessam pelo tema. 

Com isso, faz-se importante a discussão e 

inclusão nas matrizes curriculares dos cursos de 

saúde, possibilitando que os transexuais sejam 

acolhidos, assistidos dando-lhes visibilidade e 

respeito, não somente no meio acadêmico, 

como também, dentro de todos os âmbitos de 

assistência à saúde. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética, Educação; 

Transexualidade. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A discussão acerca da parte 

ética de pesquisas com seres humanos sempre 

privilegiou estudos experimentais, entretanto, 

estudos observacionais também envolvem 

riscos variados e suscitam questões 

importantes. Um exemplo de um estudo 

observacional bem sucedido é o Estudo 

Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil)1. 

ELSA-Brasil é um estudo longitudinal de coorte, 

multicêntrico e financiado pelo Ministério da 

Saúde, onde os participantes de pesquisa e os 

pesquisadores são da mesma instituição. 

OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi 

apresentar e discutir os aspectos éticos no 

desenvolvimento do Estudo Longitudinal de 

Saúde do Adulto (ELSA-Brasil). MÉTODOS: 

Através de análise narrativa, foi descrita a 

casuística que norteou as ações do ELSA-Brasil, 

de acordo com os princípios norteadores da 

Resolução CNS nº 466 de 20122. RESULTADOS: 

A implementação do ELSA-Brasil em 2008, o 

protocolo de estudo atendeu à Resolução CNS 

nº 196 de 1996, em vigor na época, e outras 

complementares O estudo foi aprovado nos 

Comitês de Ética em Pesquisa de cada centro 

participante e por se tratar de área temática 

especial (envio de material biológico para o 

exterior) de acordo com a Resolução CNS nº 

466 de 2012, também foi aprovado pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. 

Durante o decorrer do estudo, foi 

implementada a Resolução CNS nº 466 de 2012 

e, após análise do protocolo e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, percebeu-se 

que o ELSA-Brasil se manteve ético diante das 

novas normas éticas vigentes no Brasil. 

DISCUSSÃO: O primeiro princípio previsto – do 

processo de Consentimento Livre e Esclarecido 

– Direito à autonomia e Consentimento Livre e 

Esclarecido foi assegurado com a consulta 

individual e manter os participantes informados 

sobre todo o processo. O segundo princípio – 

Direito a Não Maleficência, Beneficência, Justiça 

e Equidade foi garantido com a explicitação de 

todos os riscos e medidas a serem tomadas, 

caso algum dano ocorresse, além do 

treinamento da equipe do estudo. O terceiro 

princípio foi a Confidencialidade e Sigilo foi 

garantido pelo registro numérico do banco de 

dados, além das entrevistas terem sido 

realizadas em consultórios com isolamento 

acústico. Todos os dados só foram 

disponibilizados a um grupo extremamente 

restrito de pesquisadores. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O ELSA-Brasil é o maior estudo 

longitudinal da América Latina, sendo um 

referencial pelo sucesso científico e proteção 

dos participantes de pesquisa desde sua 

implementação,com a Resolução CNS nº 196 de 

1996, e se mantendo eticamente relevante com 

a Resolução CNS nº 466 de 2012. 

PALAVRAS CHAVE: Ética em Pesquisa. Ética. 

Estudos longitudinais. Estudo de coorte. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A enfermeira como integrante 

das equipes que compõem o Atendimento Pré-

hospitalar  Móvel depara-se com situações que 

provocam dúvidas e podem ser geradoras de 

problemas éticos na sua prática moral 

cotidiana, requerendo uma análise bio (ética) 

deste cenário. OBJETIVOS: Descrever os 

problemas éticos vivenciados por enfermeiras  

no cuidado em atendimento Pré-hospitalar 

Móvel. MÉTODOS: Estudo de abordagem 

fenomenológica realizado em um Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência de uma 

Microrregião do Estado da Bahia, recorte da 

dissertação de mestrado intitulada Deliberação 

Moral da Enfermeira no cuidado Pré-hospitalar 

à luz da Fenomenologia Social, fundamentada 

no referencial teórico–metodológico de Alfred 

Schutz. As participantes foram sete enfermeiras 

e cinco enfermeiros intervencionistas, atuantes 

no referido serviço. A coleta foi iniciada após o 

parecer consubstanciado de aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia 

(CAEE 23134613.4.000005531). Com a  análise 

construiu-se a fase ideográfica,  nomotética e 

obteve-se a estrutura do fenômeno. 

RESULTADOS: Foram desvelados problemas 

éticos que envolvem o contexto prático do 

atendimento em rua,  a saber: dificuldade de 

comunicação entre as equipes da intervenção e 

regulação; despreparo dos profissionais que 

atuam no atendimento pré-hospitalar; falta de 

colaboração entre as equipes da intervenção e 

da regulação; questionamento quanto a 

conduta médica oriunda da regulação médica; 

desrespeito entre os profissionais integrantes 

do componente móvel, pré –hospitalar fixo e 

componente hospitalar; déficit nas equipes que 

tripulam as unidades de suporte avançado. 

DISCUSSÃO: Este estudo potencializa a 

contribuição para  um novo olhar sobre as 

práticas de cuidar das enfermeiras no Pré-

Hospitalar Móvel,  descortina as tensões entre 

valores e deveres enfrentados por um grupo 

social em um tempo e espaço definidos. 

Compreende-se que as enfermeiras que atuam 

nesse serviço identificam-se com um grupo 

social de pertença e vivenciam problemas éticos 

que envolvem as equipes e a funcionalidade do 

mesmo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Faz-se 

necessário acreditar que estas profissionais 

quando atuantes neste cenário podem tornar-

se sujeitos no próprio mundo - vida de atuação 

ao identificar as questões éticas e bioéticas que 

envolvem a sua prática, estimulando o 

enfrentamento dos fatos  e valores cotidianos, 

potencializando um agir prudente. A busca por 

educação permanente, relações sociais mais 

igualitárias, respeitosas e minimização de 

conflitos configura-se como um mediador de 

transformações sociais, comportamentos éticos 

e ações de cuidar. 

PALAVRAS CHAVE: Enfermagem. Socorro de 

urgência. Bioética. Problema ético. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa, é o órgão responsável por 
promover e proteger a saúde da população por 
intermédio da regulação sendo, sua principal 
forma de atuação, a regulamentação de 
produtos, substâncias, medicamentos e serviços 
de interesse para a saúde (Brasil, 1999). Para 
cumprir este papel a Anvisa publicou 
regramentos para a produção de seus atos 
normativos sendo a Avaliação do Impacto 
Regulatório – AIR, sua fase mais importante. 
OBJETIVOS: Este estudo propõe-se a 
demonstrar as limitações do processo 
regulatório sanitário federal, bem como a 
discussão das possíveis consequências positivas 
na incorporação de uma análise sob a ótica da 
Bioética de Intervenção (BI) da temática 
constante da Agenda regulatória da Anvisa. 
MÉTODOS: Utilizou-se uma abordagem teórico-
argumentativa de escopo qualitativo na 
execução do método indutivo para análise do 
caso concreto do processo de AIR da Anvisa. 
RESULTADOS: A atual etapa de AIR apresenta-
se como um limitado estudo técnico científico 
do cenário saúde envolvido no objeto de 
atenção não sendo capaz de realizar o 
gerenciamento dos problemas bioéticos que 
permeiam a regulação do setor saúde e que 
impactam as populações vulneráveis (Brasil 
2018). DISCUSSÃO: O olhar bioético, em 
especial sua visão transdisciplinar, na discussão 
dos impactos das decisões da Anvisa é 
fundamental para uma melhor análise do 
contexto onde estão inseridos os objetos de 
interesse sanitário regulados pela Anvisa. A 
Agência, com seu escopo de ação definido pela 
Lei nº 9.782/1999, envolve a atuação na vida 

de, potencialmente, toda a população 
brasileira. 
Acesso, padrões comportamentais, crenças e 
estruturas simbólicas são importantes pontos 
de análise ao se objetivar entender a realidade 
dos impactos dos atos normativos (Porto e 
Garrafa, 2005), indo além dos aspectos técnicos 
envolvidos na assistência direta. A BI apresenta 
uma natureza única ao enfrentar as situações 
de inequidades que se encontram pessoas e 
populações devendo abarcar a possibilidade de 
gerenciamento da forma mais completa 
possível, enxergando contextos complexos e 
completos, com diversas variáveis envolvidas. 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS: O atual processo 
regulatório da Anvisa apresenta-se como uma 
evolução na melhoria da construção de 
normativas sanitárias federais. Apesar disso, 
encontra-se incompleto e ineficiente ao tentar 
enxergar a pessoa e a população humana em 
toda sua complexidade. Não compreende 
situações que ultrapassem o tecnicismo que 
caracteriza a Agência. O uso de um modelo de 
gerenciamento transdisciplinar baseado nas 
diretrizes apresentadas pela BI irá aproximar a 
regulamentação sanitária ao seu objetivo 
precípuo de proteger a saúde da população. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética.  Controle Social 
Formal.   Vigilância sanitária 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O projeto de extensão 
universitária denominado “ComTato" surgiu a 
partir da demanda de alunos do curso de 
Medicina com o propósito de promover a 
interação de estudantes dos anos iniciais com 
pacientes hospitalizados e seus 
familiares/acompanhantes, por meio da 
realização de uma vivência observacional e de 
imersão em enfermarias no Hospital de Clínicas 
da FCM/UNICAMP. A intencionalidade do 
projeto foi colocar o aluno numa situação 
hospitalar realística, buscando o 
desenvolvimento da empatia, focalizando as 
relações interpessoais e a dinâmica da 
hospitalização dos pacientes/familiares. 
OBJETIVOS: Estimular a reflexão, a análise e a 
introspecção dos alunos, explorando as 
situações vividas através dos sentidos (tato, 
olfato, audição e visão) e a sinestesia; promover 
a troca de experiências e das emoções 
despertadas nas visitas em ambiente protegido 
com colegas e docentes de Bioética, criando um 
ambiente favorável à elaboração de angústias e 
desenvolvimento de competências relacionais e 
de comunicação. MÉTODOS: São realizadas 
visitas semanais nas enfermarias e encontros 
quinzenais para compartilhamento e troca de 
experiências, com participação de profissionais 
das enfermarias. Os alunos são incentivados a 
manterem um “diário de campo” online, onde 
são relatadas as experiências tanto das visitas 
diárias quanto dos plantões de 12 h. As 
informações contidas nesse caderno são 
utilizadas nas discussões e subsidiam o 
monitoramento e a avaliação do projeto. 

Eventualmente, são realizados desenhos - 
técnica projetiva. Os relatos foram 
sistematizados por meio da análise temática. 
RESULTADOS: O contato com pacientes 
gravemente enfermos despertou a consciência 
da morte e do morrer como “objeto” da prática 
profissional em Medicina, bem como 
sentimentos de impotência e angústia diante da 
ameaça à vida, possibilitando acessar reações 
emocionais inéditas até o presente momento 
da vida acadêmica dos estudantes envolvidos. 
DISCUSSÃO: Abriram canais de diálogo e escuta 
com os enfermos, conheceram suas histórias e 
seus anseios, “começando com uma conversa 
banal que foi se tornando num confidente, um 
ombro amigo para desabafos”. Quanto à 
dinâmica institucional, viram casos de 
assistência permeadas de proximidade, afeto e 
zelo técnico X cenas de indisponibilidade dos 
profissionais de saúde em atender 
“prontamente” aos pedidos e chamados dos 
doentes, ainda que as solicitações fossem para 
alívio de dor e mal-estares. Em tais 
circunstâncias, demonstraram aumento da 
angústia e ansiedade de todos os envolvidos – 
paciente, familiares, equipe e alunos. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: As reflexões em 
grupo, a escrita reflexiva e a elaboração de 
desenhos permitiram nomear as emoções e 
sentimentos envolvidos nas atividades do 
projeto, e refletir acerca dos efeitos na 
subjetividade dos alunos. 

PALAVRAS CHAVE: Relação médico-paciente; 
Metodologia ativa; Competência relacional, 
Comunicação. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O avanço científico, 

especialmente no âmbito da medicina, permitiu 

a criação de novas formas de diagnóstico e 

tratamento das moléstias que atingem o ser 

humano, permitindo a cura de enfermidades 

que antes eram fatais. Paralelamente ao avanço 

técnico-científico, a relação médico-paciente 

passou por transformações, especialmente a 

partir da década de 1970 quando a Bioética 

passa a ser estudada na esfera biomédica. Foi 

iniciada, então, uma transição entre um modelo 

de Medicina paternalista e outro, pautado no 

respeito à autonomia do paciente. Uma forma 

de exercício do direito à autonomia ocorre com 

a possibilidade de determinação pelo paciente 

do modo como deseja que seu tratamento de 

saúde seja conduzido por meio das suas 

Diretivas Antecipadas de Vontade. Esta situação 

deixa, ainda, muitos profissionais de saúde 

inseguros de como proceder frente à vontade 

externalizada do paciente. Tal fato vem gerando 

diversos dilemas éticos e demonstrando a 

necessidade de se legislar sobre o tema, tendo 

em vista as ofensas a autonomia e a dignidade 

do paciente em situações no âmbito da saúde e, 

consequentemente, a insegurança jurídica 

gerada. Com o intuito de resolver o problema 

surgem os projetos de Lei do Senado no 

149/2018 e 267/2018. OBJETIVOS: Analisar 

criticamente os projetos de Lei do Senado no 

149/2018 e 267/2018 que tem como objeto as 

Diretivas Antecipadas de Vontade do paciente. 

MÉTODOS: Adotou-se o método dialético e foi 

realizada pesquisa bibliográfica e documental. 

RESULTADOS: Inicialmente, cumpre ressaltar 

que os projetos de lei estudados demonstram 

grande relevância por serem precursores ao 

que tange as Diretivas Antecipadas de Vontade 

e as questões do fim da vida. Todavia, os 

projetos se mostraram insuficientes e 

incompletos, não sendo capazes de resolver os 

dilemas éticos vivenciados no mundo real em 

torno das Diretivas Antecipadas de Vontade, a 

exemplo das questões sobre a capacidade 

daquele que irá editar as DAV. DISCUSSÃO: 

Ademais, nota-se a utilização errônea de alguns 

conceitos bioéticos no bojo dos projetos, fato 

que demonstra a necessidade que o tema seja 

debatido amplamente pela academia e pela 

sociedade como um todo, por ser ele um 

território ainda pouco explorado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Sendo assim, conclui-

se com o presente trabalho que o Brasil se 

encontra na direção correta ao ter dois projetos 

de lei debatendo as DAV, entretanto se 

demonstra necessário ainda o surgimento de 

novos debates antes que uma lei seja 

promulgada versando sobre o assunto. 

PALAVRAS CHAVE: Autonomia. Diretivas 

Antecipadas de Vontade. Legislação. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Trata-se de apresentar uma 

descrição detalhada do recrutamento de 

sujeitos de pesquisa no Brasil e discutir 

aspectos dessa atividade no país. O estudo 

coletou e analisou dados sobre o recrutamento 

de sujeitos de pesquisa em ensaios clínicos 

multicêntricos internacionais financiados pela 

indústria (MIFI) executados em uma 

universidade pública brasileira entre janeiro de 

2010 e dezembro de 2016. OBJETIVOS: O 

objetivo do presente estudo é apresentar uma 

descrição detalhada do recrutamento de 

sujeitos de pesquisa no Brasil e discutir 

aspectos dessa atividade no país. MÉTODOS: É 

uma pesquisa documetal que utiliza como fonte 

dos dados um conjunto de 63 contratos de 

ensaios clínicos e outros documentos 

produzidos durante os processos administrativo 

e regulatório necessários para a execução 

desses ensaios. Para a coleta dos dados foi 

desenvolvido um banco de dados, composto de 

21 campos. Foi conduzida uma análise 

estatística descritiva desses dados e, quando 

necessário, foi utilizado o software JASP  para a 

condução dos testes estatísticos (testes de 

correlação). RESULTADOS: Foram obtidos dados 

sobre o recrutamento de sujeitos de pesquisa 

em três âmbitos: local (356), nacional (3774) e 

internacional (82.696); além de informações 

sobre o número de centros participantes no 

Brasil e o custo de cada ensaio. A maioria dos 

ensaios era de fase III (77,78% dos casos) e 

previa um recrutamento total nacional entre 18 

e 80 sujeitos de pesquisa (entre 4,42% e 11,46% 

do recrutamento internacional). A totalidade 

dos ensaios adotou método competitivo de 

recrutamento associado ao pagamento por 

sujeito incluído na pesquisa. DISCUSSÃO: Essa 

constatação é preocupante e demonstra uma 

contradição entre essa prática e as 

recomendações das diretrizes éticas nacionais. 

A ausência da informação sobre o número de 

sujeitos a serem recrutados no país em 19% dos 

casos revela um erro recorrente no processo 

regulatório. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-

se que a disponibilidade de informações 

detalhadas sobre o recrutamento nas pesquisas 

envolvendo seres humanos é importante para o 

correto dimensionamento e organização dos 

esforços de proteção dos sujeitos de pesquisa e 

que atualmente essa premissa não está sendo 

cumprida adequadamente. 

PALAVRAS CHAVE: 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Com o advento da tecnologia 
vem crescendo o número de famílias que 
recorrem a uma segunda gravidez para a 
utilização das células tronco do cordão umbilical 
do recém-nascido como uma opção terapêutica 
para o tratamento de doenças de outro filho. 
Apesar do procedimento de inseminação 
artificial ser um procedimento comum, este 
tema quando versado na opção de “bebê 
medicamento”, ou seja, com um propósito 
específico de salvar outra vida traz algumas 
angústias e questionamentos éticos que 
precisam ser discutidos. OBJETIVOS: Fazer uma 
reflexão bioética acerca das novas 
possibilidades de fertilização e quais as 
implicações éticas relacionadas a esta opção. 
MÉTODOS: Para tanto, utilizou-se o método 
teórico de abordagem, optando-se pela revisão 
bibliográfica e a análise de caso á luz dos 
preceitos bioéticos. O caso em questão 
aconteceu em 2012 em Cerquilho (SP) onde a 
família optou por uma segunda gravidez com o 
objetivo de salvar a primeira filha que sofria de 
uma doença rara, a talassemia. RESULTADOS: 
Os conflitos éticos identificados no caso se 
iniciam entre outros ainda antes da fertilização 
já que a cada dez zigotos selecionados, oito 
possuíam o mesmo mal e tiveram de ser 
descartados DISCUSSÃO: O embate ético que 
permeia as discussões e dividem as opiniões dos 
especialistas das áreas médicas e jurídicas se 
configuram nas seguintes perguntas: O descarte 
dos embriões diagnosticados com a 
possibilidade de desenvolverem a mesma 
doença não se caracteriza em Eugenia? É 
eticamente aceitável que se faça qualquer coisa 
para salvar uma vida? Como será a reação da 

criança ao saber que não foi uma criança 
desejada, mas que apenas era a opção para 
salvar o irmão que sim tinha sido planejado e 
desejado? Como será feito o descarte dos 
embriões não utilizados? O tema é dolorido e 
divergem opiniões já que ainda não possui uma 
legislação específica apesar do CFM através da 
Resolução n. 2013/2013 permitir a utilização 
das técnicas de reprodução humana assistida, 
para a seleção de embriões compatíveis com o 
filho do casal já afetado por doenças que 
tenham como terapia o transplante 
hematopoiético ou de órgãos. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: As discussões éticas a cerca das novas 
possibilidades científicas estão longe de ser 
consenso, mas cabe a cada um a reflexão moral 
dos limites da técnica. Embora a constituição 
brasileira assegure a família o livre 
planejamento familiar, é necessário o 
entendimento que este deve ser pautado na 
parentalidade responsável e na dignidade e 
autonomia da pessoa humana. 

PALAVRAS CHAVE: fertilização artificial, bebê 
medicamento, biotecnologia 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Avanços no desenvolvimento 

tecnocientífico influenciam a qualidade de vida 

e suscitam debates no campo da ética, relativos 

à condução de pesquisas, definição de 

prioridades e relevância social. O Brasil possui 

um dos maiores sistemas de avaliação ética de 

pesquisas com seres humanos do mundo, o 

Sistema CEP/CONEP, responsável pela emissão 

de normativas, capacitação, análise, aprovação 

e monitoramento de projetos de pesquisa. 

Setores com interesses distintos ao modo de 

regular definido vêm construindo propostas 

antagônicas, representados por grupos do 

complexo farmacêutico-industrial, que 

apresentaram no cenário legislativo o atual 

Projeto de Lei - PL 7082 de 2017 com fins de 

reformular o sistema em sua composição, 

objetivos, critérios e diretrizes, propondo seu 

descolamento do controle social e o desmonte 

da atual instância coordenadora com criação de 

comitês de ética independentes. OBJETIVOS: 

Analisar criticamente o Sistema brasileiro de 

regulação ética de pesquisa com seres 

humanos, identificando potencialidades e 

fragilidades, discutindo as finalidades e 

prioridades de pesquisa e distribuição de 

benefícios. MÉTODOS: Realizou-se análise 

crítica das normativas do sistema, o caminho de 

sua construção com as principais Resoluções e 

as implicações históricas deste processo. 

Questão norteadora: as normativas do sistema 

de regulação no Brasil estão a serviço da 

proteção ao participante de pesquisa e do 

fortalecimento do sistema público de saúde ou 

dos interesses do pesquisador e da indústria 

farmacêutica? RESULTADOS: A proposição e 

tramitação do PL configuram forte ameaça às 

bases do Sistema CEP/CONEP, especialmente 

considerando seu enraizamento no controle 

social. A análise preliminar do processo 

histórico denotou conflito de interesses no 

âmbito do Sistema. Existe enorme fragilidade 

no monitoramento de execução das pesquisas e 

da forma de divulgação de seus resultados. 

DISCUSSÃO: Com a proposição e avanço do PL, 

as fragilidades do Sistema devem ser 

consideradas a partir dos conflitos de interesses 

que são raiz do modelo regulatório atual, 

envolvendo a proteção à saúde da população 

em situação de vulnerabilidade biológica e 

social, versus o interesse econômico, que trata 

o direito à saúde como mercadoria. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considerando o 

contexto atual de redução de direitos 

fundamentais que permeia as políticas públicas 

de saúde, entende-se necessário redirecionar a 

atuação do Sistema CEP/CONEP, sem prescindir 

da vinculação ao controle social no SUS, 

revisando suas estruturas normativas para 

fortalecer a proteção aos participantes de 

pesquisa e o sistema público de saúde, a partir 

de questões como vulnerabilidade, equilíbrio 

entre benefícios e danos, compartilhamento de 

benefícios com a sociedade e capacidade de 

resposta às necessidade de saúde. 

PALAVRAS CHAVE: Ética; Ética em pesquisa; 

Regulação; Controle Social 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

222 
 

1. Angell, M. A verdade sobre os 

laboratórios farmacêuticos. Rio de Janeiro: 

Editora Record; 2007. 

2.    Brasil. Ministério da Saúde. Capacitação 

para comitês de ética em pesquisa. Vol. 1. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

3.   Diniz, D; Sugai, A; Guilhem, D; Squinca; F. 

Ética em pesquisa – Temas Globais. Brasilia: 

Editora UNB; 2008. 

4.   Homedes N, Ugalde A (2016) Health and 

Ethical Consequences of Outsourcing Pivotal 

Clinical Trials to Latin America: A Cross-

Sectional, Descriptive Study. PLoS ONE 11(6): 

e0157756. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157756 

5.     Lorenzo C, Garrafa V, Solbakk JH, et al 

Hidden risks associated with clinical trials in 

developing countries Journal of Medical Ethics 

2010;36:111-115. 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

223 
 

Relações entre ética e educação interprofissional na formação em saúde 
Título do trabalho 

Oral 
Modalidade 

Bioética e Educação 
Área Temática 

LEANDRO RIBEIRO MOLINA 
Autor Apresentador 

LEANDRO RIBEIRO MOLINA, JULIARA BELLINA HOFFMANN, MARINA  DA SILVA SANES, MIRELLE  
FINKLER, JUSSARA GUE MARTINI 

Autores 
  

Código: 1945 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Educação interprofissional 
(EIP) ocorre quando duas ou mais profissões 
aprendem em conjunto, com vistas a 
promover/alcançar a prática colaborativa em 
equipes – reconhecida pela Organização 
Mundial de Saúde como uma necessidade para 
melhoria da qualidade da assistência em saúde 
em todos os níveis de atenção (1). OBJETIVOS: 
Considerando a relevância que as discussões da 
EIP vêm ganhando em âmbito nacional e 
internacional, o objetivo deste trabalho foi 
identificar, na literatura científica, como a 
relação entre ética e EIP vem sendo abordadas 
no contexto da formação em saúde. MÉTODOS: 
Revisão integrativa da literatura, com 
abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada 
em junho de 2019 nas seguintes bases: SCOPUS, 
PUBMED, Portal BVS, e ERIC; por meio da 
seguinte estratégia de busca: 
[("interprofessional education" OR 
"collaborative learning" OR "interprofessional 
collaboration") AND (ethic* OR bioethic* OR 
moral* OR "moral education") AND health]. Os 
critérios de inclusão foram: artigos completos 
resultados de pesquisa de natureza teórica e/ou 
empírica abordando a temática de interesse 
deste estudo; disponibilidade do texto 
completo; idiomas inglês, espanhol ou 
português; período de publicação entre 2010-
2019. Após a exclusão de 269 artigos por 
duplicidade, a busca empreendida resultou um 
total de 345 artigos.  Inicialmente, fez-se a 
leitura de todos os resumos, sendo 76 artigos 
pré-selecionados para leitura na íntegra. Após 
esta etapa, 31 artigos foram excluídos por não 
se enquadrarem nos critérios de inclusão, 
resultando 45 artigos selecionados. 
RESULTADOS: Quanto à compreensão de ética 

ou referenciais adotados, observou-se que os 
artigos majoritariamente abordam o assunto de 
forma breve e sucinta, com pouca ou nenhuma 
conceituação. Mesmo assim, foi possível 
evidenciar que o enfoque adotado é 
predominantemente deontológico e biomédico. 
Na maioria dos artigos a menção aos termos 
“ética” e “valores” surgiu apenas como 
referência a um dos quatro domínios da 
“Interprofessional Collaborative Practice 
Competency” (2). A relação entre ética e EIP 
surgiu principalmente em dois sentidos: a ética 
como temática propícia e apropriada para ser 
trabalhada de modo interprofissional em cursos 
da área da saúde; e a EIP como caminho para 
promoção de valores associados à prática 
interprofissional colaborativa em saúde. 
DISCUSSÃO: Os trabalhos analisados trazem 
uma diversidade de exemplos e contextos que 
contribuem para compreender as 
potencialidades das relações entre ética e EIP. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nota-se que ainda há 
necessidade de se ampliar e/ou consolidar tais 
análises e discussões, sobretudo do ponto de 
vista teórico/conceitual do papel da ética, 
especialmente considerando o contexto e a 
realidade brasileira e latino-americana. 

PALAVRAS CHAVE: Educação Interprofissional; 
Ética; Bioética; Formação Profissional em Saúde 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A gradual inversão da pirâmide 
etária no país, decorrente do aumento da 
expectativa de vida e da diminuição das taxas 
de fecundidade, trará, num futuro próximo, 
implicações socioeconômicas relevantes, 
inclusive sobre a previdência social. O 
progressivo aumento de uma população com 
fatores de infertilidade vem contribuindo para 
tal cenário. OBJETIVOS: Analisar um dos 
elementos ligados à redução da taxa de 
fecundidade, que é o progressivo aumento de 
uma população com fatores de infertilidade, 
mal que acomete cerca de 15% da população e 
é considerado doença pela Organização 
Mundial da Saúde. Refletir acerca da 
necessidade de formação de política pública 
eficiente e inclusiva, com participação da 
sociedade, referente à assistência à concepção, 
inclusive mediante as técnicas de reprodução 
assistida, no combate à infertilidade, para a 
concretização de direitos e como forma de 
mitigar os efeitos decorrentes de uma 
população envelhecida. MÉTODOS: Trata-se de 
uma reflexão teórica realizada a partir de 
pesquisa bibliográfico-documental, por meio de 
uma abordagem qualitativa e descritiva. 
RESULTADOS: Para grande parte da população, 
as técnicas de reprodução assistida é de difícil 
ou impossível acesso, seja porque os referidos 
tratamentos médicos são muito dispendiosos, 
seja porque não cobertos pelas operadoras de 
planos de saúde, seja por falta de política 
pública que possibilite o seu conhecimento e 
aquisição. Atualmente o tema está amparado 
apenas pela Portaria do Ministério da Saúde nº 
3.149/2012, que se limita a destinar recursos 
financeiros para nove unidades de saúde, 
observando que tal sistemática carece de 

efetividade e apresenta diversos entraves e 
limitações. DISCUSSÃO: A procriação se revela 
essencial para a sobrevivência da espécie 
humana e da sociedade, além de concretizar 
diversos direitos existenciais, como liberdade, 
dignidade, igualdade, respeito, 
autodeterminação e planejamento familiar. 
Considerando todas essas proposições, sem 
olvidar das questões socioeconômicas advindas 
da infertilidade, dicute-se qual o papel do 
Estado na concretização de direitos 
fundamentais sociais de pessoas inférteis. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A infertilidade é 
entendida como doença, questão de saúde 
pública e um fator que acentua a inversão da 
pirâmide etária. A importância de se pensar na 
formação de política pública como forma de 
superação dessas questões é um fato que não 
deve ser ignorado pelo Estado. 

PALAVRAS CHAVE: Políticas Públicas. Saúde. 
Infertilidade.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A responsabilidade civil médica 

se caracteriza pela conduta culposa do médico, 

pelo nexo de causalidade entre esta e o dano 

sofrido pelo paciente e pela extensão do dano. 

Já a Inteligência Artificial (IA) é um ramo da 

Ciência da Computação dedicado ao estudo das 

técnicas computacionais que representam 

algum aspecto da cognição humana, baseada 

em duas ideias básicas: primeiro envolve o 

estudo do processo do pensamento humano e 

segundo, trata com a representação destes 

processos via máquina. Esta tecnologia mostra 

sua evolução e ganha destaque em 1997, 

quando o computador Deep Blue, com grande 

capacidade de processamento e extensa base 

de dados, venceu o então campeão mundial de 

Xadrez, Garri Kasparov, abrindo uma nova era 

para a IA. Com a evolução tecnológica 

observamos a utilização de sistemas ditos 

inteligentes em diversos campos do 

conhecimento, e com destaque, cresce para 

auxiliar à área da saúde, sendo de extrema 

importância um campo de pesquisa específico 

denominado Inteligência Artificial na Medicina 

(IAM), como por exemplo o sistema Watson 

responsável pela análise de 25 mil casos clínicos 

com a assistência de 14.770 médicos 

melhorando sua acurácia diagnóstica, ficando 

mais inteligente a cada ano. Dentre as 

aplicações possíveis para essa tecnologia 

podemos destacar softwares especialistas 

capazes de prover diagnósticos, computação 

bioinspirada mediante a utilização de redes 

neurais artificiais, até robôs que fazem grande 

parte das cirurgias com auxilio mínimo dos 

cirurgiões, mesmo em operações de alta 

precisão. Insurge a necessidade de refletir 

eticamente sobre as práticas médicas e das 

novas tecnologias aplicadas em prol da saúde, 

pautadas pelos princípios da bioética. 

OBJETIVOS: Assim a presente pesquisa tem por 

objetivo analisar as repercussões jurídicas da 

evolução da IA na Medicina verificando se a 

legislação brasileira eximiria o médico de sua 

responsabilidade em eventual erro cometido, 

em decorrência do exercício de sua função, 

diante da escolha a IA como método principal 

de diagnóstico. MÉTODOS: Para tanto, utiliza-se 

de pesquisa teórica de natureza exploratória, 

com levantamento bibliográfico e documental 

na seara jurídica e bioética, inclusive com 

análise de decisões judiciais. RESULTADOS: 

Como resultado observa-se que segundo a 

legislação brasileira, as empresas possuem 

responsabilidade objetiva pelos danos causados 

pelos seus produtos, e são responsáveis 

objetivamente pelos danos causados pelos seus 

empregados e prepostos no exercício do seu 

trabalho, DISCUSSÃO: eximindo o médico de 

sua responsabilidade diante da escolha em 

seguir a IA, CONSIDERAÇÕES FINAIS: pois este 

usaria suas técnicas acadêmicas e profissionais 

embasado em uma IAM desenvolvido para a 

finalidade de auxiliá-lo no trabalho clínico. 

PALAVRAS CHAVE: Inteligência Artificial. 

Responsabilidade Civil. Médico. Bioética. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: A Revista Médica do Paraná - 
RMP, publicada pela Associação Médica do 
Paraná, começou a circular na década de 1930 
até os dias atuais, divulgando práticas médicas 
e um ideário ético e bioético. OBJETIVOS: 
Analisar as mudanças no discurso médico, 
desde o sanitarismo e eugenia à Bioética, que 
foram publicados pela RMP, de 1948 até 2005. 
MÉTODOS: Pesquisa na perspectiva 
historiográfica, com análise documental, 
usando como fontes de pesquisa a Revista 
Médica do Paraná. Foi investigada a inserção da 
Bioética e temas atinentes, identificando a 
autoria, data, significados e contexto social. 
RESULTADOS: A RMP em sua trajetória 
histórica, até 1950, publicou artigos com temas 
de medicina social, educação sanitária, 
educação sexual, higiene e eugenia. A partir de 
1955, paulatinamente insere temas como a 
dignidade humana e a ética médica. Após 1960 
publicou artigos sobre o uso de drogas, o 
envelhecimento da população, crianças e 
atuação de equipes multidisciplinares na área 
da saúde. A Bioética é mencionada duas vezes 
no período analisado, sendo em 1996 e 2002, 
em consonância com as diretrizes sobre 
pesquisas envolvendo seres humano. 
DISCUSSÃO: A Bioética foi pouco publicada 
neste periódico, sendo a maior ênfase na ética 
médica. Os resultados mostram que a prática 
médica ultrapassa sua função na cura de 
enfermidades e o médico se consolida como 
autoridade na normatização da sociedade, 
prescrevendo condutas, hábitos e mediando as 
relações sociais. A Revista Médica do Paraná e 
os autores dos artigos sobre a Bioética têm 
autoridade e representatividade social em 
divulgar um discurso de verdade. A análise dos 

artigos da RMP mostra as mudanças do discurso 
médico, a construção de uma memória e a 
percepção da realidade social. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: O conteúdo dos discursos pode ser 
compreendido como ferramentas para 
sistematizar o exercício da medicina, uma vez 
que veiculam representações e pareceres 
acerca de práticas sociais. É importante 
considerar o lugar de fala daqueles que 
elaboram os discursos, que neste caso são 
médicos e professores, entendidos como 
autoridades que apresentam um discurso de 
verdade.  A RMP registra a memória e a história 
medicina no Paraná e a Bioética é apresentada 
no periódico como normativa e balizadora da 
prática médica, salvaguardando a dignidade 
humana. Os periódicos são instrumentos 
educativos à medida que são lidos, produzem 
entendimentos e mudanças de 
comportamento. 
PALAVRAS CHAVE: História da Bioética; Práticas 
Médicas; Discursos; Periódicos 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Em grande parte dos países 
considerados centrais em relação à biogenética, 
biotecnologia e reprodução humana assistida – 
e também nos periféricos, embora em menor 
medida –, o escaneamento genético e a escolha 
de embriões são permitidas e largamente 
utilizadas.Em 2008, no Reino Unido, alteração à 
Lei de Fertilização Humana e Embriologia 
proibiu a seleção de embrião "incapacitado" 
quando um “mais saudável” estivesse 
disponível. Um casal britânico questionou 
legalmente o dispositivo por desejar ter um 
filho surdo, como eles, o que não seria possível 
segundo esse dispositivo. OBJETIVOS: Discutir 
os argumentos éticos levantados por aqueles 
que não são considerados hegemônicos e 
dotados de poder na sociedade (nesse caso, os 
surdos) a partir da constituição de identidade 
baseada, principalmente, em uma linguagem 
própria e das relações travadas entre os que 
consideram esse grupo como deficientes e os 
que os consideram apenas diferentes. 
MÉTODOS: A pesquisa foi realizada através da 
leitura de bibliografia atinente ao tema, bem 
como análise da legislação pertinente.  O 
material foi obtido por meio de livros jurídicos, 
artigos e periódicos especializados. 
RESULTADOS: Um possível descarte de 
embriões em que seja encontrado genes 
deficientes (no caso em análise, de surdez) 
pode levar a uma tentativa de genocídio 
genético ao invés de uma mudança social de 
integração de sujeitos, especialmente porque 
nos nascimentos convencionais, em que tal 
seleção não é possível, continuariam existindo 
esses nascimentos. DISCUSSÃO: Estudos da 
linguagem afirmam que aquilo a que temos 
acesso por meio dos sentidos apenas se torna 
real no contexto da língua, de forma que só 

seria possível conhecer algo no momento em 
que se nomeia algo, fazendo com que esse algo 
apareça para a realidade cognoscente. Assim, 
ao que não é conhecido, não se atribui signos, 
sinais e significados, de forma que, embora 
possam existir enquanto fenômenos no mundo, 
não se apresentam como realidade, nem pode 
ser transmitido como conhecimento. Pelo fato 
de os surdos viverem em um mundo 
completamente visual-gestual, seu cognitivo se 
desenvolve de um modo totalmente visual. A 
constituição da identidade dos surdos passa, 
então, pela mudança de paradigma da 
deficiência para o de minoria linguística e 
cultural. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Para a 
grande maioria das pessoas, surdez é sinônimo 
de uma grave e limitante deficiência, ao passo 
que, para outras, a impossibilidade de escutar 
exige apenas uma reestruturação da ordem 
linguística.Decidir acerca da possibilidade de o 
Estado limitar a escolha de embriões demanda 
compreensões prévias acerca da construção 
social limitante às pessoas com deficiência. 
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genocídio genético 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Introdução: No cenário da saúde 

pública, a privacidade e a confidencialidade dos 

dados do paciente são partes muito 

importantes da relação equipe-paciente. O 

sigilo profissional refere-se a uma informação a 

ser protegida, a qual impõe uma relação entre 

privacidade e publicidade. O profissional possui 

o dever de realizar ações estritamente 

necessárias para o cumprimento de seu 

trabalho, de forma a preservar os dados 

sigilosos do paciente. OBJETIVOS: Objetivo: 

Analisar as publicações acerca da 

confidencialidade e sigilo profissional no 

cenário da Saúde Pública no período de 2016-

2019. MÉTODOS: Métodos: Trata-se de uma 

revisão de literatura realizada nas bases de 

dados: LILACS, IBECs, MEDLINE, BDENF, 

utilizando os descritores e operadores 

booleanos: bioética AND saúde pública AND 

confidencialidade.  Os critérios de inclusão 

foram: artigos em português, inglês e espanhol 

publicados no período de 2016 a 2019 e 

aderência das publicações ao tema proposto. 

Os critérios de exclusão: artigos repetidos em 

diferentes bases de dados e teses. 

RESULTADOS: Resultados: Em geral, os estudos 

apontaram para a regulamentação ética da 

profissão, manutenção dos preceitos éticos e 

legais e não divulgação de imagens de pacientes 

em redes sociais. Em vista disso, os profissionais 

de saúde possuem o dever de sigilo profissional 

quanto às informações recebidas durante a 

assistência em saúde para o cumprimento do 

direito do paciente. DISCUSSÃO: Discussão: O 

sigilo é um dos direitos menos respeitados no 

contexto da estratégia da saúde da família, haja 

vista a intervenção excessiva na vida dos 

usuários da rede por parte dos agentes 

comunitários de saúde, muitas vezes pelo fato 

de habitarem a mesma microárea de saúde. A 

informação sigilosa não pode ser transmitida 

para terceiros sem autorização prévia do 

paciente ou autorização judicial. Uma forma de 

impedir a divulgação dos dados sigilosos é a 

adoção de medidas técnicas que garantam a 

segurança e a confidencialidade do paciente de 

modo a evitar a adulteração, perda, consulta ou 

tratamento não autorizado e permitir a 

identificação de possíveis violações intencionais 

ou não de informações. A certificação eletrônica 

dos sistemas e a aplicação de termo de 

consentimento livre e esclarecido são exemplos 

dessas medidas que asseguram a ética do 

procedimento a ser realizado. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Considerações Finais: O dever do 

profissional em garantir o sigilo e a 

confidencialidade, confere ao paciente, o 

exercício do seu direito constitucional de 

manter sua intimidade e privacidade, de forma 

a permitir que este desenvolva sua autonomia e 

obtenha maior adesão ao tratamento. 

PALAVRAS CHAVE: Saúde Pública; 

Confidencialidade; Bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A simulação de experiências 
clínicas tem sido muito utilizada para avaliação 
deacadêmicos de diversas áreas da saúde, em 
especial, da área médica. A construçãodo 
processo de aprendizado e amadurecimento 
médico são de grande valia naimplementação 
de um cuidado humanizado. Reconhecer o ser 
humano em todas asdimensões é um desafio 
que deve estar presente no horizonte das 
universidadesdiante de um modelo educacional 
que privilegia a formação técnico-científica em 

detrimento do saber de humanidades. A 
presença de um ator profissional comopaciente 
em simulações clínicas fideliza as expressões do 
ser vulnerabilizado, exigindo que o acadêmico 
de medicina trabalhe de imediato conceitos 
como direitodo paciente, autonomia, 
alteridade, entropatia e a ética profissional 
diante dasingularidade do ser sob os seus 
cuidados. A Bioética, como ética aplicada à vida, 

caracteriza-se por buscar um constante 
aperfeiçoamento nas relações humanas, daí a 
importância das técnicas profissionais dos 
atores como estimulação nas respostasdos 
acadêmicos de medicina em simulações clínicas. 
O estímulo do ator tem ointuito de provocar 
uma resposta do acadêmico. Diante do 
estímulo, o acadêmicoestabelecerá um 
encontro com o paciente e será induzido a 
refletir, arte esta que envolvea consciência 
tanto no escutar quanto no comunicar. Este 
encontro possibilitará também ao estudante um 
amplo encontro consigo mesmo no seu mundo 
interior e no mundo latente de valores. 

OBJETIVOS: Objetiva-se analisar a possível 
contribuição da presença de atores profissionais 
em simulação clínica para uma melhor 
qualidade no ensino da Bioética. MÉTODOS: O 
método utilizado foi Bibliográfico Conceitual. 
RESULTADOS: N/A. DISCUSSÃO: O ator, por 
estar conectado com o campo das emoções e 
com o universo da sensibilidade, tem o poder 
de despertar no médico em formação um 
encontro com seu próprio “eu” e, 
consequentemente, um movimento ético em 
relação ao outro. O contato com a sensibilidade 
favorece a construção de sólidos valores 
humanos e cidadania, sendo que a Bioética, por 
sua vez, surge como benigno instrumento para 
o cuidado do ser humano, sobretudo daquele 
vulnerabilizado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 
curso de medicina tem grande ênfase nos 
aspectos técnicos relacionados ao diagnóstico e 
tratamento de doenças, mas há pouco espaço 
para uma cultura de promoção das relações 
humanas. O profissionalismo e os sentimentos 
que os atores despertam em simulações clínicas 
junto aos princípios da Bioética podem 
promover um cuidado humanizado. Para além 
da aquisição de conhecimento, o ensino da 
Bioética prepara o educando para um agir 
digno, consciente e responsável diante do outro 
e da vida. 

PALAVRAS CHAVE: Simulação Clínica; Atores 
Profissionais; Bioética; Humanização. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O conceito de saúde sobreviveu 

a algumas modificações ao longo do tempo, 

desde o modelo biomédico até o 

biopsicosocioespiritual. O ser humano é 

considerado em constante modificação. A 

adolescência é uma etapa em que ocorrem 

muitas mudanças e às vezes para livrar-se de 

suas tensões o adolescente experiencia 

situações traumatizantes. OBJETIVOS: 

Compreender as causas que levam adolescentes 

e jovens entre treze e dezoito anos a efetuarem 

comportamentos autodestrutivos e o 

significado deste ato para seus pais MÉTODOS: 

A pesquisa (CAAE: 96033018.8.0000.5387), 

pretendeu disponibilizar uma expansão das 

concepções sobre o período da puberdade e 

seus dilemas. Participaram da pesquisa 

familiares e adolescentes, estes últimos com 

experiência em autoagressão e tratamento no 

Ambulatório de Saúde Mental e no Centro de 

Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi). Utilizou-se 

de levantamento estatístico, documental e 

entrevistas com as seguintes questões 

norteadoras: “Conte-me o que você pensa 

sobre o suicídio” e “Conte-me como é para o 

Sr.(a) cuidar de alguém que tentou o suicídio”, 

apoiadas na pesquisa qualitativa. Utilizou-se de 

questionário sociodemográfico, dupla digitação, 

análise estatística e agrupamento em 

categorias, analisadas por meio de estatística 

descritiva. A análise dos dados qualitativos foi 

baseada na Teoria Fundamentada nos Dados. A 

codificação dos dados ocorreu em três etapas: 

codificação aberta, axial e codificação seletiva, 

conforme pressupõe o referencial 

metodológico. RESULTADOS: Alguns dados 

preliminares apontaram fortes indícios de 

relação diagnóstica com a automutilação e os 

significados variaram entre inseguranças, 

dúvidas, despreparo e desesperança. 

DISCUSSÃO: Os princípios da beneficência ao 

usuário e da não maleficência também estão 

dispostos na escuta qualificada, uma vez que os 

profissionais tendem a buscar alternativas para 

a garantia de seus direitos, bem-estar e 

qualidade de vida. O princípio da Justiça social 

pressupõe a moral e a dignidade para com as 

pessoas humanas, indicando a igualdade dos 

direitos (equidade social). Diante desta 

realidade, os adolescentes refletiram sobre suas 

experiências, tais como pensamentos de se 

afastar da vida, sentir-se impotente, ter 

recaídas, demorar a aceitar, desespero, cansaço 

em viver, uso de drogas, tristeza sem fim, sem 

autoconfiança. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Tanto 

os familiares, quanto os jovens, tiveram a 

oportunidade de refletir sobre os significados 

do suicídio. 

PALAVRAS CHAVE: Suicídio. Significado. Ética. 

Bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Em uma sociedade marcada, de 

forma definitiva e irreversível, pelas mudanças 

provocadas pela internet e pelas tecnologias de 

comunicação nas relações humanas, 

especialmente considerando serem as redes 

sociais veículos de divulgação de informações 

que se reproduzem de forma não mais 

controlável após sua publicação inicial, 

necessário ao Direito e à Bioética avaliar e se 

reposicionar quanto as implicações jurídicas e 

éticas relativas aos desdobramentos 

decorrentes dessa  nova modalidade de 

exposição pública. OBJETIVOS: O presente 

artigo buscou questionar, em uma perspectiva 

Bioética, o direito dos pais em definirem o 

padrão de privacidade de seus filhos, tendo em 

vista a impossibilidade de apagar as marcas 

identitárias nas redes sociais. MÉTODOS: 

Utilizou-se abordagem teórica de matriz 

exploratória descritiva. RESULTADOS: A análise 

dessa prática conhecida como sharenting, nos 

permitiu concluir pela existência de violação do 

Direito à privacidade, quando da exposição 

excessiva, bem como pela necessidade de 

atuação preventiva por parte do Estado, por 

meio de Políticas públicas que conscientizem os 

pais quanto aos seus efeitos nocivos. 

DISCUSSÃO: Fascinados pela virtualidade, capaz 

de atingir  milhares de pessoas ao mesmo 

tempo, pais se utilizam das redes sociais para 

narrar suas experiências de vida, nas quais se  

inserem seus filhos, que são apresentados à 

sociedade, por meio de farta exposição de  

dados pessoais, fotos, preferências, rotinas e 

aspectos íntimos da vida da criança que ainda 

não possui as condições básicas para avaliar e 

manifestar-se acerca de seu interesse em ser 

exposta desta forma. Registre-se a 

impossibilidade fática de que dados postados 

em redes sociais possam, de fato, ter seus 

registros apagados em definitivo, o que faz com 

que as postagens feitas pelos pais de crianças e 

adolescentes, permaneçam como verdadeiras 

“tatuagens digitais” a acompanhar seus filhos. 

Sem “Direito ao esquecimento” de fatos que 

possam, porventura, lhes causar 

constrangimento no futuro, ficam essas pessoas 

obrigadas a conviver com tatuagens que lhes 

foram impostas por seus pais, quando ainda 

eram crianças. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que o direito à privacidade, na atual 

sociedade de informação deve ser 

compreendido como a possibilidade de controle 

sobre os próprios dados e que a autoridade 

parental deve ter seus limites definidos tendo 

em vista o perfil funcional do instituto. Para que 

essa compreensão se efetive necessária uma 

reflexão ética sobre as consequências da 

superexposição de crianças e adolescentes nas 

redes sociais. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética, sharenting, direito 

à privacidade, autoridade parental, liberdade de 

expressão.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os anos que se seguem, nos 

trarão novas situações, que merecem ser 

pensadas e prevenidas para a minimização dos 

danos possíveis vindouros a toda população 

mundial. A nível de Saúde Pública, o impacto do 

envelhecimento populacional é uma situação 

emergente, que traz consigo, novas decisões, 

nem sempre fáceis de serem tomadas. No Brasil 

ainda nos deparamos com algumas dificuldades 

em relação a manutenção da autonomia de 

pessoas com fragilidade instalada. Porém, a 

vulnerabilidade dos pacientes nos leva a pensar 

em diferentes estratégias para que sua 

autonomia seja preservada ao máximo. Pelo 

prisma da bioética, enquanto seres humanos, 

somos todos vulneráveis. Já no paciente idoso, 

com comorbidades, a vulnerabilidade se torna 

acrescida. OBJETIVOS: Defender a tomada de 

apoiada em situações de saúde de extrema 

fragilidade física e mental mostrando suas 

vantagens e possibilidades. MÉTODOS: Consiste 

em um trabalho teórica-argumentativa sob o 

referencial dos Direitos Humanos dos Pacientes, 

estruturado em três partes: direitos humanos 

do paciente, tomada de decisão apoiada e 

aplicabilidade clínica. RESULTADOS: A tomada 

de decisão apoiada é a melhor alternativa 

diante da realidade clínica de um paciente idoso 

fragilizado fisicamente e mentalmente. É 

importante a manutenção da autonomia do 

paciente. DISCUSSÃO: Existem diferentes 

possibilidades para que um idoso fragilizado 

fisicamente e com demência senil, tenha a 

possibilidade de tomar suas decisões em saúde, 

sem que este seja interditado em seus direitos. 

Uma destas formas é a tomada de decisão 

apoiada, que parte do pressuposto que a 

melhor decisão clínica não é a priorizada pelo 

saber médico onde o paciente não está 

implicado, ou pelo acompanhante e seus 

possíveis interesses, mas construída para 

aquele paciente e decidida de forma apoiada, 

visando preservar crenças, valores, limitações 

e/ou possibilidades do idoso, sob apoio de seu 

tutor. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É importante a 

manutenção da autonomia do paciente e isso 

tem mostrando suas vantagens e possibilidades. 

Um novo posicionamento do profissional da 

saúde é necessário pois a tomada de decisão 

apoiada traz uma inovação na área da Saúde. 

Pontua-se a importância de suporte familiar ou 

social, que seja um facilitador para que a 

tomada de decisão seja do paciente e não de 

outra pessoa. 

PALAVRAS CHAVE: Tomada de Decisão 
Apoiada; Direitos Humanos dos  Pacientes; 
Bioética.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Tradicionalmente, a tomada de 

decisão na saúde era privativa do profissional 

de saúde e ao cotejá-la com a abordagem 

fundamentada na TDC, que vem sendo 

desenvolvida, identifica-se, notadamente, a 

distinção relativa ao papel, tanto do paciente, 

quanto do profissional. Isto é, a TDC pressupõe 

um papel ativo do paciente, enquanto 

protagonista do cuidado, e um papel facilitador 

do profissional de saúde. Partindo da 

problemática da participação do adolescente no 

processo decisório de sua saúde, este artigo 

objetiva analisar a TDC voltada para o paciente 

adolescente, com base no referencial dos DHP, 

no contexto de um programa de reabilitação. 

Considerando tal quadro, este artigo propõe 

apresentar uma discussão ainda incipiente no 

Brasil acerca da autonomia do paciente 

adolescente e seu direito de participar das 

decisões acerca do seu cuidado em saúde e de 

decidir. OBJETIVOS: Analisar o modelo tomada 

de decisão compartilhada no contexto do 

paciente adolescente em programa de 

reabilitação MÉTODOS: Foi realizada uma 

pesquisa teorica e documental, fundamentada 

na análise de artigos científicos sobre a tomada 

de decisão compartilhada, com referencial nos 

direitos humanos no paciente adolescente. O 

artigo foi norteado a partir de experiência  

exemplificativa, do ponto de vista da 

enfermagem do hospital de referência em 

reabilitação no Distrito Federal. RESULTADOS: 

O artigo foi estruturado da seguinte forma: 

inicialmente analisou-se o processo do 

adolescente na tomada de decisão 

compartilhada; logo em seguida, fez-se uma 

análise com base no referencial dos direitos 

humanos voltados para o adolescente, e por fim 

foi realizada um análise do programa de 

reabilitação sob a ótica de tomada de decisão 

compartilhada do adolescente.  

 DISCUSSÃO: Os DHP sustentam que o paciente 

é o protagonista do cuidado e detentor de 

direitos pelo simples fato de ser membro da 

espécie humana, único requisito para ser titular 

dos direitos humanos. O modelo do cuidado 

centrado no paciente alinha o cuidado com a 

necessidade e a preferência do paciente. A TDC 

é apontada como a forma mais moderna de 

decisões relacionadas aos direitos do paciente. 

Sublinha-se que é possível obter um processo 

de reabilitação compartilhado e centrado no 

paciente, exercendo a autonomia do 

adolescente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 

reconhecimento do adolescente enquanto 

protagonista do seu cuidado em saúde, além de 

ser compatível com as determinações de 

direitos humanos, produz resultados positivos 

para o tratamento, contribuindo para a adesão, 

o bem-estar, reduzindo efeitos adversos e 

ansiedades. 

PALAVRAS CHAVE: Adolescente. Reabilitação. 

Tomada de decisão compartilhada. Direitos 

Humanos do Paciente  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro do 

Autismo acomete atualmente um em cada 59 

indivíduos, e essa taxa mostra-se similar em 

diferentes países, etnias, raças, crenças, e status 

socioeconômico. Com tal crescimento, também 

surgem diversos tratamentos para este 

transtorno, com e sem evidências científicas. A 

bioética intervém no discurso dos conflitos 

éticos, quando pontuada questões de 

vulnerabilidade em especial no que tange o 

tratamento. OBJETIVOS: O objetivo deste 

estudo é identificar a relação da avaliação 

diagnóstica e intervenção no autismo 

relacionada a influência familiar. MÉTODOS: 

Para compreender esse processo, utilizou-se da 

metodologia de revisão integrativa nos 

referencias de língua portuguesa, tendo em 

vista a produção e conhecimento difundido no 

território brasileiro. RESULTADOS: A 

desconstrução de ideias e ideiais mediante a 

maneira que os indivíduos devem agir em 

sociedade ainda não está preparada para 

abraçar de forma adequada todas as crianças 

com deficiência e seus familiares. A criança e 

sua família nesse momento estão em uma 

constante busca de melhor saúde, não evolução 

ou agravamento da doença/deficiência. 

DISCUSSÃO: É de suma importância haver um 

diálogo interdisciplinar entre as ciências da vida, 

para a realização de uma ponte/conversa com 

as demais ciências. O autismo em si, não deve 

ser olhado apenas como um espaço para a 

neurologia trabalhar, mas um campo em que a 

psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, 

assistência social, odontologia e direito 

precisam conversar e desenvolver-se em busca 

de melhoras de tratamento, de AVDs 

(atividades de vida diária), para familiares e 

comunidade, desta população que encontra-se 

vulnerável.Com respaldo legal e científico, 

família e sociedade podem ter maior certeza de 

um trabalho bem realizado, com o que há de 

melhor em práticas do neurodesenvolvimento. 

A equipe interdisciplinar é sumariamente 

importante nesse aspecto, para que todos 

possam andar juntos, visando os mesmos 

objetivos. Família, psicologia, fonoaudiologia, 

terapia ocupacional, neurologia formam uma 

equipe que busca contemplar todas as possíveis 

lacunas de profissionais para se trabalhar com o 

TEA. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que é 

necessária uma regulamentação mais estreita 

sobre medidas de intervenção, bem como, 

haver maior construção de material na língua 

portuguesa que abrace conceitos com evidência 

científica. Logo, a família é um grande 

influenciador no tratamento do autismo, mas a 

sociedade tem extrema relevância no papel de 

acolher, e respeitar a totalidade da vida 

humana. 

PALAVRAS CHAVE: Transtorno do Espectro do 

autismo, família, neuropsicologia, intervenção, 

bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Com as constantes 

transformações sociais surgiram novas 

perspectivas das necessidades humanas. No 

tocante aos profissionais da saúde, o 

"Instagram" ultrapassou seu inicial objetivo. Se 

antes o propósito era compartilhar a vida 

pessoal com os amigos, hoje, é também um 

veículo de divulgação do trabalho, inclusive 

para os médicos que, pressionados pela 

crescente concorrência, encontram nas redes 

sociais um meio fácil e barato de propagandear 

seus trabalhos e angariar clientes. OBJETIVOS: 

O presente trabalho, com fulcro na Resolução 

n° 1.974/11 do Conselho Federal de Medicina 

(CFM), cotejou a exposição dos procedimentos 

de cirurgia plástica na rede social "Instagram" 

com os princípios bioéticos da beneficência e 

não maleficência, que respaldam os princípios 

éticos da confiabilidade e honestidade. 

MÉTODOS: Considerando o número de 

seguidores, foram analisados bioeticamente 

perfis do "Instagram" de 03 cirurgiões 

brasileiros. RESULTADOS: Deve-se 

compreender a exposição do procedimento 

estético com finalidade mercadológica como 

uma violação à ética médica e aos direitos do 

paciente. Publicações incitando padrões 

estéticos e insinuando ótimos resultados 

podem confundir o público leigo e gerar falsas 

expectativas, indo de encontro ao melhor 

interesse do paciente. Através das famigeradas 

ações por erro médico, tal prática tem chegado 

ao Poder Judiciário e consolidado o 

entendimento jurisprudencial de que a 

obrigação do médico autor desses 

procedimentos é de resultado, ou seja, há dever 

de indenizar o paciente insatisfeito com o 

resultado. DISCUSSÃO: Nesse cenário, o 

paciente é a pessoa que vai comprar o produto 

vendido e não aquele que será cuidado pelo 

profissional, assim, os pacientes transformam-

se em clientes. Destarte, a autopromoção e 

estímulo do sensacionalismo nas mídias sociais 

devem ser combatidos em prol da manutenção 

da Medicina enquanto ciência e arte e também 

da proteção da vulnerabilidade do paciente, 

evitando que a profissão de Hipócrates seja 

comercializada. Mesmo na era da autonomia do 

paciente há superioridade técnica do médico e 

vulnerabilidade do paciente, portanto, justifica-

se a preocupação do CFM com a normatização 

da publicidade e do marketing nas redes sociais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Assim, conclui-se 

verdadeira disparidade entre desejo de sucesso 

profissional dos cirurgiões plásticos com perfis 

aclamados no "Instagram" e insatisfação dos 

mesmos com as decisões judiciais, o que parece 

um verdadeiro “ensaio sobre a cegueira” que 

finge não ver a relação de causa e consequência 

entre a falta de ética e a quebra das 

expectativas criadas no paciente, que vê a 

cirurgia plástica como um produto e, portanto, 

aceita os bônus, mas cobra os ônus dessa 
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relação consumerista, apartada da ética 

profissional. 
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consumo - médico-paciente. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Uma das campanhas do 

Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente denomina-se “Mares Limpos”, que 

visa a redução de resíduos plásticos no meio 

ambiente, em especial em ambientes 

aquáticos(1) OBJETIVOS: Refletir sobre 

estratégias e ações que conduzam ao uso 

racional de plásticos, visando a proteção do 

meio ambiente MÉTODOS: Revisão da 

literatura, considerando o programa da ONU e a 

Proposta de Paz enviada por Daisaku Ikeda(2) à 

Organização das Nações Unidas em janeiro de 

2019 RESULTADOS: A proliferação de resíduos 

de produtos descartáveis e dos chamados 

microplásticos tornou o problema do lixo em 

ambientes aquáticos ainda mais sério. Sabe-se 

nos dias atuais que os efeitos tóxicos dos 

microplásticos estão associados ao transporte 

de poluentes orgânicos e inorgânicos, assim 

como aos riscos relacionados à lixiviação dos 

aditivos químicos presentes nos mesmos (3) 

DISCUSSÃO: Este conhecimento demanda uma 

urgente revisão dos padrões de consumo de 

materiais sintéticos pela sociedade, visando 

garantir a qualidade e a quantidade dos 

recursos naturais que irão beneficiar as 

gerações futuras. Isto demanda um olhar que 

ultrapasse as diferenças nacionais a fim de 

proteger os recursos hídricos e a integridade de 

ecossistemas aquáticos CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Devemos buscar o aprimoramento de 

políticas de redução na produção e consumo de 

plásticos, redesenhando produtos e exortando 

os consumidores a mudarem seus hábitos de 

consumo e descarte antes que danos 

irreversíveis aconteçam nos ecossistemas.  

PALAVRAS CHAVE: microplásticos, 

ecotoxicologia, poluição aquática 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Quando o tema da barriga 
solidária é elencado em multifacetados meios 
sociais, acredita-se que os debates são 
orientados por conteúdos secundários, como a 
saúde da mulher ou a legislação brasileira. Não 
se percebe um aprofundamento primordial 
quanto às demandas de gênero político-sociais 
dessa forma de reprodução assistida. Pouco se 
elenca sobre a compreensão do exercício de 
subjetividade da mulher na condição de “mãe” 
e de “mãe por substituição”. Fatores que se 
expressam em meios digitais. Por outro lado, 
percebe-se uma divergência política entre 
agentes sociais com finalidades e interesses 
divergentes, assentada sobre lentes de gênero. 
isto é, as mulheres e o Estado brasileiro em 
contraste. OBJETIVOS: Por conseguinte, este 
comunicado tem por objetivo propiciar esse 
deslocamento de compreensão, isto é, a 
proposta defendida, é de demonstrar essas 
fissuras presentes em lócus como as 
movimentações sociais presentes nas 
plataformas virtuais como o Instagram, nas 
quais há perfis sobre mulheres cedendo seus 
úteros a outras mulheres, por meio da FIV. 
Muitas transgredindo a codificação nacional. 
MÉTODOS: Visa-se elucidar uma pesquisa 
exploratória e explicativa, na qual se faça uma 
revisão bibliográfica, uma vez que se 
implementa por meio de registros disponíveis 
de estudos precedentes, baseando-se em dados 
e categorias teóricas já acertadamente 
explanados por outros estudos antecedentes. 
RESULTADOS: A análise apresentada decorre 
das mudanças tecnológicas proporcionadas 
pelos anseios sociais que procuram nas técnicas 
de reprodução assistida a possibilidade de 

exercer a maternidade, em composições 
familiares diversas (que transgridem o caráter 
heteronormativo da concepção num sistema 
capitalista). Contudo, os atravessamentos que 
perpassam a subjetividade e o corpo da mulher 
revelam fatores androcêntricos que perpetuam 
as assimetrias para a efetivação dos direitos 
sexuais e reprodutivos das mulheres, bem como 
resultando em novos comportamentos 
reprodutivos. DISCUSSÃO: Em consequência, a 
discussão basilar é sobre a necessidade de se 
repensar a racionalidade sob qual se assenta a 
compreensão das demandas femininas de 
saúde reprodutiva, pois esta opera na 
racionalidade machista sistêmica. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A análise apresentada 
decorre das mudanças tecnológicas 
proporcionadas pelos anseios sociais que 
procuram nas técnicas de reprodução assistida 
a possibilidade de exercer a maternidade, em 
composições familiares diversas (que 
transgridem o caráter heteronormativo da 
concepção num sistema capitalista). Contudo, 
os atravessamentos que perpassam a 
subjetividade e o corpo da mulher revelam 
fatores androcêntricos que perpetuam as 
assimetrias para a efetivação dos direitos 
sexuais e reprodutivos das mulheres. Por 
conseguinte, é preciso repensar a racionalidade 
sob qual se assenta a compreensão das 
demandas femininas, pois esta opera na 
racionalidade machista sistêmica. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A violência obstétrica é 
caracterizada por determinadas práticas de 
profissionais adotadas durante a assistência em 
saúde que violam os direitos das pacientes 
antes, durante e depois do trabalho de parto. O 
cuidado em saúde de qualidade compreende, 
notadamente, o respeito aos direitos das 
pacientes, como o direito à autodeterminação, 
o direito de não ser submetida a tratamento 
desumano e degradante, direito à informação e 
direito ao cuidado em saúde de qualidade. 
Embora países como Porto Rico, Argentina e 
Venezuela contem com leis sobre violência 
obstétrica, o Brasil possui apenas algumas leis 
estaduais, o que contribui para a fragilidade na 
proteção dos direitos das gestantes, 
parturientes e puérperas. OBJETIVOS: Assim, 
este estudo objetiva analisar as práticas 
consideradas como violência obstétrica sob a 
ótica dos direitos humanos aplicados aos 
cuidados em saúde. MÉTODOS: Trata-se de 
pesquisa teórica e documental, que abarcou a 
análise de práticas de violência obstétrica 
levantadas em documentos produzidos pela 
OMS1 e na literatura especializada, com base 
no marco teórico escolhido, o referencial dos 
Direitos Humanos dos Pacientes2. 
RESULTADOS: A análise dos documentos da 
OMS demonstrou, por exemplo, que a violação 
ao direito de não ser submetida a tratamento 
desumano ou degradante traduz-se na não 
oferta de líquidos por via oral durante o 
trabalho de parto; na ausência de adoção de 
métodos não farmacológicos para alívio da dor 
e de garantia de liberdade de posição e 
movimento; bem como na realização de 
manobras ou intervenções comprovadamente 
prejudiciais ou ineficazes. DISCUSSÃO: Além 

disso, o respeito à autodeterminação, através 
da consideração às escolhas da mãe; à 
informação, com os devidos esclarecimentos e 
informações sobre a situação, além da 
obtenção de consentimento; à não 
discriminação e à privacidade constituem 
direitos cuja garantia também se encontra 
prejudicada no contexto de assistência ao parto 
e nascimento, constituindo formas de violência 
obstétrica. No que tange ao direito ao cuidado 
em saúde de qualidade, mesmo quando o parto 
ocorre por via vaginal, há predominância de um 
atendimento extremamente medicalizado e não 
pautado nas melhores evidências científicas 
disponíveis4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Constata-se que, para além da lacuna normativa 
em âmbito nacional sobre violência obstétrica, 
faz-se necessária uma alteração na formação 
dos profissionais de saúde envolvidos na 
assistência de gestantes, parturientes e 
puérperas com vistas a serem incluídos 
conteúdos de direitos humanos aplicados aos 
cuidados em saúde, de modo a incorporar em 
sua prática profissional o cuidado centrado na 
paciente e a reconhecê-la como sujeito de 
direitos e agente moral autônomo. 

PALAVRAS CHAVE: Autonomia pessoal. 
Violência Obstétrica. Pacientes. Direitos 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A gestação de substituição, 

popularmente conhecida como barriga solidária 

ou, em sua modalidade pecuniária, como 

barriga de aluguel, não é uma prática nova. 

Ainda que os relatos sobre o tema antecedam 

os tempos bíblicos, sua regulamentação surgiu 

no Brasil apenas em 1992, por meio de 

resoluções do Conselho Federal de Medicina 

(atual Resolução nº 2.168/2017). As normativas 

do CFM, cujo caráter deontológico determinam 

padrões desejáveis de atuação dentro do 

ambiente clínico, têm sido incapazes, contudo, 

de abarcar a variedade de arranjos familiares 

estabelecidos no país. É o que se verifica nos 

ambientes virtuais voltados à troca de 

experiências e à negociação de parentalidades 

supostamente heterodoxas, como é o caso do 

grupo de Facebook “Barriga de aluguel, 

solidária e coparentalidade”, no qual a 

pesquisadora está inserida desde 2017. 

OBJETIVOS: O presente trabalho tem como 

objetivo analisar alguns padrões de postagem 

dos membros deste grupo. MÉTODOS: Utilizou-

se, para tanto, do ferramental fornecido pela 

etnografia digital (1). Todo material coletado é 

de domínio público, conforme Resolução nº 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS: Enquanto resultado principal, 

chama a atenção a constatação da existência de 

um vocabulário compartilhado, que se apropria 

de termos técnicos, oriundos da prática 

biomédica, ainda que para tratar de questões 

expressamente vedadas pela Resolução nº 

2.168/2017. DISCUSSÃO: Na medida em que se 

assemelha ao constatado em grupos de 

“pacientes informados” (2), tal fenômeno pode 

representar um empoderamento do paciente 

diante da figura médica que, desde a 

modernidade, centraliza o domínio técnico 

acerca da reprodução. Por outro lado, contudo, 

a falsa cientificidade conferida pelo vocabulário 

alegadamente especializado pode ser, 

voluntária ou involuntariamente, uma 

catalizadora de desinformações ou de vieses 

perniciosos. Causa particular preocupação, no 

contexto da gestação de substituição, a 

permuta de termos como “a mulher” ou “a 

mãe”, que designam sujeitos, para “a barriga de 

aluguel/solidária” ou “a B.A./B.S.”, que 

designam partes do corpo instrumentalizadas. 

Este tipo de linguagem, que se manifesta nas 

discussões e na própria forma de se apresentar 

das mulheres – isto é, na composição de suas 

identidades dentro do grupo – não parece ser 

imotivada, estando inserida em um contexto 

que busca refletir qualidades associadas a ideais 

de fertilidade e de maternagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A título de 

encerramento, ressalta-se que estas 

observações têm caráter exploratório, podendo 

se beneficiar, no futuro, de investigações mais 

profundas e de análises a partir de categorias 

como vulnerabilização/instrumentalização do 

corpo feminino (3), estigma da infertilidade (4) 

e idealização da maternidade (5). 

PALAVRAS CHAVE: Gestação de substituição. 
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Reprodução medicamente assistida. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A vulnerabilidade de um 

paciente oncológico aponta para uma reflexão 

cuidadosa da função da informação inserida 

num contexto que evidencie uma abordagem 

adequada. Dentro da Bioética, coube ao 

principialismo participar significativamente 

desse processo, conduzido, em especial, pelos 

conteúdos da beneficência e autonomia. A 

alteridade, enquanto expressão de matriz 

filosófica, pode ser apresentada como um novo 

vetor capaz de colaborar para uma abordagem 

mais individualizada e consequentemente 

adequada. OBJETIVOS: Avaliar como a 

alteridade, enquanto categoria filosófica, pode 

se transformar em fundamento capaz de 

conformar a abordagem adequada a pacientes 

oncológicos no curso do tratamento. 

MÉTODOS: Pesquisa teórica de natureza 

qualitativa consistente em levantamento 

bibliográfico relevante através do método 

analítico-discursivo. RESULTADOS: É certo que a 

condição oncológica acentua a vulnerabilidade 

do paciente e demanda atenção especializada 

no seu processo de informação. Para fins de 

obtenção do consentimento para execução dos 

protocolos sugeridos, deve-se repensar o 

isolamento da autonomia, como único 

argumento a ser aferido, em prol de considerar 

a dimensão da alteridade enquanto um novo 

vetor determinante ao processo adequado de 

informação. DISCUSSÃO: Tomar como um novo 

paradigma a ideia da alteridade significa 

assumir a importância de conceber o “Outro” 

como uma realidade diversa do “Eu”. O 

reconhecimento da diversidade que emana 

desse “Outro” evidencia a medida de respeito 

pela sua individualidade, que tem como 

referência a relevância das características, dos 

anseios, dos medos e das demandas de cada 

um. A alteridade, então, não é um elemento 

que unifica as pessoas por propugnar um 

tratamento igualitário entre elas. É pois um 

argumento que demanda o respeito pelas 

pessoas em suas dimensões identitárias 

diferentes, considerando cada ser humano 

como detentor de uma concepção existencial 

própria. Assim, pode-se conceber que a 

informação demanda uma compreensão que 

deve ser adequadamente atingida por meio do 

sentido de alteridade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O processo informativo ao paciente oncológico 

não deve distanciar-se da medida da alteridade, 

que revela um sentido ético de humanidade e 

um respeito às diferenças. Pensar o “Outro” 

com dimensão própria, a partir dessa temática, 

é individualizar o processo de informação tendo 

como pressuposto a percepção e a escuta do 

sujeito vulnerável. Para a compreensão da 

informação, é necessário conceber o “Outro” 

como parte de uma realidade própria e 

preocupar-se com as suas capacidades, 
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sentimentos e dificuldades, o que afastará a 

coleta excessivamente formal e técnica do 

consentimento. 
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informação; paciente oncológico; alteridade 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A bioética surge em resposta à 

vulnerabilidade. A susceptibilidade de nossa 

condição de viventes pauta muitas das 

preocupações éticas biomédicas e ambientais. 

São crescentes, porém, as discussões sobre uma 

vulnerabilidade que, em função de contextos 

sociais, expõe determinados grupos de pessoas 

a condições de negligência, manipulação, 

opressão e exploração. OBJETIVOS: Analisar a 

vulnerabilidade social em bioética a partir do 

referencial biopolítica em Agamben e discorrer 

sobre as relações entre o biopoder, a soberania 

e o estado de exceção. MÉTODOS: Trata-se de 

uma  discussão teórica  onde se utilizou uma 

revisão da literatura como método 

RESULTADOS: Ainda que muitos documentos 

bioéticos internacionais postulem a necessidade 

de proteção em situações de vulnerabilidade 

social, é um desafio teórico e prático, oferecer 

definições e delinear estratégias nesse sentido. 

DISCUSSÃO: A partir dessa abordagem, a 

vulnerabilidade social figura como a outra face 

da ascensão da vida ao posto de interesse 

político central nas democracias modernas, a 

resultante de um processo de delimitação dos 

efeitos protetivos do ordenamento jurídico, que 

se dá por um mecanismo de exclusão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O referencial 

biopolítico apresenta-se como ferramenta 

teórica com grande potencialidade de contribuir 

para a reflexão crítica e socialmente engajada 

que tem produzido a bioética latino-americana. 

PALAVRAS CHAVE: Vulnerabilidade social, 

biopolítica, vida nua, estado de exceção. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Ao longo da história da 
humanidade é perceptível a transmutação da 
relação médico-paciente: inicialmente, no 
período hipocrático, esta se apresentava de 
forma hierárquica, em que todas as decisões 
acerca dos tratamentos de um paciente 
competiam exclusivamente ao médico, por ser 
detentor das capacidades técnicas. Com o 
passar do tempo, tal perspectiva foi 
enfraquecida pela noção de necessidade de 
consentimento do paciente para realização de 
procedimentos médicos. Nesse sentido é 
perceptível em diversos ditames normativos de 
âmbito nacional e internacional postulados que 
possuem o intento de assegurar a liberdade 
individual do paciente na relação clínica, dentre 
os quais destaca-se a Declaração Universal 
sobre Bioética e Direitos Humanos/2005, que 
dispõe, em seu  artigo 6, “a”, a necessidade do 
consentimento prévio para realização de 
qualquer intervenção médica. Ocorre que a 
autonomia do paciente é questionada em 
contexto de doenças infectocontagiosas, uma 
vez que a ausência de tratamento do indivíduo 
enfermo, nesta conjuntura, impacta a 
coletividade pelo risco de contágio, tornando-
se assim uma questão de saúde pública. 
OBJETIVO: A presente pesquisa objetiva 
investigar os ditames normativos e bioéticos 
acerca da autonomia do paciente, bem como 
suas nuances na eleição de tratamentos de 
doenças infectocontagiosas. Para tanto, 
utilizou-se da vertente metodológica dedutiva. 
MÉTODO: Para realizar o estudo proposto, 
utilizou-se da vertente metodológica dedutiva. 

RESULTADOS: Não é juridicamente possível 
coibir um indivíduo a se submeter a um 
tratamento médico. DISCUSSÃO: Indaga-se se 
a autonomia do paciente frente ao interesse 
coletivo é absoluta, bem com se a solução para 
tal entrave ético se trata de uma perspectiva 
utilitarista, a qual quantifica as vidas que 
seriam atingidas pela escolha feita, 
independentemente do direito humano 
fundamental de liberdade de escolha do 
paciente  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se ser 
ilegítimo na atual ordem jurídica nacional e 
doutrinária bioética o emprego de qualquer 
mecanismo coercitivo de tratamento de saúde, 
inclusive no contexto de doença infecto-
contagiosa, pois a liberdade do paciente diz 
respeito a um direito humano inalienável. 
 
Palavras Chave: Autonomia. Direito humano. 
Paciente. Infectocontagiosa. Doenças 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A aplicação desarrazoada dos 
avanços tecnológicos em medicina promoveu 
alterações na relação médico-paciente, a qual 
tornou-se breve e pouco respeitosa. O 
presente estudo propõe a utilização dos 
preceitos éticos contidos nas reflexões de dois 
pensadores contemporâneos, a saber, 
Emmanuel Lévinas e Zigmunt Bauman, como 
instrumento de maior humanização da relação 
profissional de saúde-paciente. OBJETIVO: 
Discussão acerca das mudanças da relação 
médico-paciente pelo avanço tecnológico e 
suas repercussões na tomada de decisão 
clínica. Estímulo à reflexão a partir da ética de 
Levinas como maneira de neutralizar as 
dificuldades inerentes às mudanças 
evidenciadas. MÉTODO: Revisão integrativa da 
literatura médica acessível nos bancos Science 
Direct e Pubmed, utilizando-se na busca as 
palavras-chave: bioethics, empathy, humanism. 
Como elementos de fundamentação teórica 
foram utilizadas as seguintes obras dos 
mencionados autores: “Ética e Infinito” e 
“Entre nós”, de Emmanuel Lévinas, e 
“Modernidade Líquida”, de Zygmunt Bauman. RESULTADOS: O grande avanço técnico e tecnológico da sociedade contemporânea repercute em diversas transformações nas relações humanas inerentes a esse processo. No que se refere à prática médica, essas transformações se manifestam na relação médico-paciente: caso haja transferência e 
contratransferência fluida – tomando por base 
a metáfora da fluidez proposta por Zygmunt 
Bauman, – pode ocorrer a perda de confiança e 
dificuldade de deliberação com o fim de 
tomada de decisões éticas. O princípio da 
alteridade proposto por Emmanuel Lévinas 
pressupõe o reconhecimento do Outro em 
relação ao Eu, sendo que, perante o Outro, o 
Eu possui infinita responsabilidade. O exercício 

da responsabilidade proposta por Lévinas e a 
reflexão a partir do princípio da alteridade 
proposto por ele constitui mecanismo de 
neutralização da liquidez das relações humanas 
na prática médica. DISCUSSÃO: Em um 
contexto de ressignificação a partir da ética 
levinasiana, o uso das novas tecnologias de 
comunicação permite a visualização mais 
ampla do Outro, pelo Rosto se revelar de 
maneiras antes inimagináveis – pelos novos 
meios de comunicação. Nesse contexto, essas 
tecnologias propõem nova maneira de 
compreender o Outro, modificando também a 
forma pela qual as relações se constroem e a 
forma pela qual a alteridade se manifesta – 
sendo mantidas, contudo, as suas implicações 
práticas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A reflexão a 
partir da ética de Lévinas compreende a 
ressignificação do uso das novas tecnologias na 
área médica, com foco na humanização nas 
relações interpessoais e da tomada de decisão. 
 
PALAVRAS CHAVES: Bioethics, Empathy, 
Humanism. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O exercício da medicina em sua 
excelência pressupõe relações interpessoais de 
transferência e contratransferência entre o 
profissional da saúde e o paciente, sendo que 
este deve ser considerado de maneira holística 
como ser biopsicossocial na tomada de decisão 
clínica. A formação médica em bioética e 
filosofia constitui, portanto, disciplina 
indispensável na grade curricular do curso de 
medicina. OBJETIVO: Revisão do modelo 
proposto por Freeman Cook et al., aplicado na 
grade curricular do curso de medicina da 
Universidade Sanford da Dakota do Sul, com 
inserção de conceitos filosóficos sobre 
alteridade e proposta de metas de 
aprimoramento do ensino de bioética. 
MÉTODO: Utilizou-se a metodologia de revisão 
integrativa da literatura com o levantamento 
dos artigos selecionados baseado na pesquisa 
dos bancos de dados (Pubmed, Science Direct e 
Scopus), com as palavras chaves “bioethics”, 
“Ethics Education” e “Sanford”. Também 
utilizou – se conceitos das obras: Totalité et 
Infini de Emmanuel Levinas, Homo Sacer: 
Sovereign Power and Bare Life de Giorgio 
Agamben. RESULTADOS: Freeman Cook et al. 
formulam um novo modelo abordagem de 
temas de da bioética nos cursos de medicina 
visando otimizar a aplicação de fundamentos 
éticos no cotidiano das práticas clínicas. O 
modelo de Freeman enriquecido por 
contribuições de Emmanuel Lévinas e Giorgio 
Agamben permitem valorizar a relação 
intersubjetiva médico-paciente inicialmente 
sugeridas por Edmund Pellegrino nos anos 
1970 do passado século.  

DISCUSSÃO: O modelo de Freeman Cook, 
oferece a possibilidade real de uma interação 
mais eficaz entre a reflexão teórica e a prática 
clínica realizada à beira do leito, o que permite 
ao estudante reconhecer a importância dos 
pressupostos bioéticos na operacionalização do 
ato médico. Essa nova atitude somada as 
contribuições de Lévinas (O humanismo do 
outro homem, Totalidade e Infinito) assim 
como as de Agamben (Homo Sacer), favorece o 
reconhecimento do paciente como ser 
biográfico e detentor de valores morais que 
devem ser considerados pelo estudante ao 
propor qualquer procedimento médico. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  modelo descrito por 
Freeman Cook et al. no que se refere à 
abordagem de temas em bioética propõe o 
ensino dessa disciplina à beira do leito com o 
objetivo de humanização na tomada de decisão 
médica. A inserção de conceitos filosóficos 
propostos por Emmanuel Lévinas e Edmund 
Pellegrino contribui para o enriquecimento 
dessa proposta. 
 

PALAVRAS CHAVE: “Bioethics”, “Ethics 
Education” e “Sanford”. 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O objetivo deste estudo 
consistiu em identificar as conexões entre os 
princípios relacionados à bioética das virtudes, 
às metas estabelecidas pela Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável e os referenciais 
para a promoção da saúde (PS), principalmente 
quando aplicada a professores universitários. 
Em seu Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 3 - “Garantir uma vida 
saudável e promover o bem-estar para todas as 
idades” - a Agenda 2030 representa as 
conexões entre o paradigma da bioética das 
virtudes e a PS. A bioética das virtudes e a PS 
valorizam as interações entre os indivíduos e, 
nessa abordagem, estabelecem relações com a 
Agenda 2030, ao vislumbrar uma forma de 
estimular e desenvolver medidas úteis e viáveis 
envolvendo saúde e bem-estar, qualidade de 
vida, felicidade, solidariedade e empatia. 
Ambas as abordagens são construídas nesta 
mesma perspectiva, uma vez que, interpretam 
a pessoa humana como um ser em constante 
desenvolvimento, respeitada em sua 
integridade e em suas experiências vividas. 
OBJETIVO: Apresentar e identificar as 
interfaces entre a bioética das virtudes e a 
Agenda 2030 da ONU como substrato para o 
desenvolvimento de intervenções bioéticas 
envolvendo a PS na educação superior (ES). 
MÉTODO: Abordagem exploratório-descritiva e 
quanti-qualitativa. Amostra: professores 
universitários do Estado do RS, Brasil, 
amostragem aleatória, não probabilística por 
conveniência, IC = 95%, n = 1400 professores. 

Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Fernando Pessoa, Porto, Portugal, e 
identificado pelo número CAAE 
55066616.8.0000.5327 da Plataforma Brasil. 
RESULTADOS: Extração de 6 componentes 
principais através de análise fatorial e rotação 
Varimax e utilização de software R 
development, categorizados e interpretados 
por análise qualitativa de conteúdo 
recomendada por Bardin e utilização de 
software MAXQDA. DISCUSSÃO: Os resultados 
sugerem que princípios morais, tais como, 
respeito à dignidade pessoal, cuidado, 
proteção, ações sustentáveis de saúde, 
prosperidade, paz, parceria, solidariedade e 
empatia foram relatados pelos professores 
pesquisados, com impacto positivo em sua 
saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A promoção 
do bem-estar individual e coletivo, a qualidade 
de vida, a inclusão e a justiça social são 
paradigmas que estão associados à bioética das 
virtudes e à PS,  e cujos princípios estão 
correlacionados com a Agenda 2030 em seus 
ODS.  
 

PALAVRAS CHAVE: Agenda 2030. Bioética das 
virtudes. Educação superior. Promoção da 
saúde. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Em face da diversidade étnica e 
cultural dos povos indígenas, os trabalhadores 
das equipes multiprofissionais de saúde 
indígena são frequentemente desafiados por 
dilemas éticos que tornam mais exigente a 
reflexão para tomarem algumas decisões. 
Consciente de tais desafios, o Distrito Sanitário 
Especial Indígena (DSEI) de Pernambuco 
solicitou a colaboração de professores de 
bioética da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) para contribuírem com a 
formação de suas equipes. OBJETIVO: Refletir 
sobre a importância da bioética na formação 
dos trabalhadores das equipes 
multiprofissionais de saúde indígena; construir 
processos formativos em bioética que 
favoreçam o diálogo intercultural. MÉTODO: 
Para atender à demanda apresentada pelo DSEI 
Pernambuco, os professores organizaram 
cursos com conteúdos temáticos da área da 
bioética. Os conteúdos foram abordados 
fazendo o uso de linguagem acessível e recursos 
didáticos diversificados com o intuito de 
potencializar a participação/interação dos 
cursistas. RESULTADOS: Os cursos envolveram 
148 trabalhadores da saúde indígena, a maioria 
é formada por indígenas dos respectivos povos. 
Durante o desenvolvimento dos cursos os 
participantes manifestavam surpresas em 
relação à abordagem bioética, poucos deles, em 
geral os graduados em cursos de saúde, já 
haviam ouvido falar sobre bioética, mas esses 
afirmavam não saber como aplicar os 
conhecimentos bioéticos na atividade 
desenvolvida. Por esse motivo, várias situações 
vivenciadas em suas práticas foram socializadas 
com o grupo e juntos debateram na perspectiva 
de encontrar as melhores formas de solucionar 

os problemas apresentados. DISCUSSÃO: A 
Bioética da Proteção e a Bioética de Intervenção 
são referenciais teóricos importantes na 
formulação de propostas de formação das 
equipes multiprofissionais de saúde indígena. A 
partir desses referenciais, torna-se mais fácil 
estabelecer um diálogo entre os sistemas 
terapêuticos indígenas e os sistemas de saúde 
ocidentais. Para tanto, deve-se levar em 
consideração que cada povo indígena constitui-
se numa comunidade moral específica e possui 
valores éticos distintos, mas isso não impede o 
estabelecimento de diálogos. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: O respeito ao pluralismo moral se 
constitui um imperativo a toda reflexão ou ação 
em bioética. Por essa razão, o pensamento 
bioético ocidental necessita dialogar com outras 
perspectivas éticas, a exemplo das éticas dos 
povos originários. As eticidades outras, 
silenciadas, invisibilizadas e marginalizadas 
pelos processos coloniais, poderão aportar 
grandes contribuições tanto para a resolução de 
conflitos éticos inerentes às suas comunidades, 
quanto para solucionar dilemas éticos 
existentes nas sociedades ocidentais. As ações 
em bioética desenvolvidas na atenção à saúde 
indígena permitem identificar essas 
possibilidades.  
 
PALAVRAS CHAVE: Bioética, Povos Indígenas, 
Interculturalidade. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este resumo se refere aos 
resultados parciais de estudo de caso, ora em 
suas fases finais de redação, realizado para fins 
de mestrado em saúde coletiva, que examina a 
formação da identidade profissional dos 
estudantes de medicina da Universidade 
Federal de Pernambuco em Caruaru. Formação 
da identidade profissional (FIP) refere-se ao 
processo pelo qual os estudantes incorporam 
atitudes, valores e crenças profissionais ao 
longo de suas experiências e interações sociais 
na comunidade de prática, e tem cada vez mais 
informado estratégias de ensino e avaliação do 
profissionalismo médico. Conceitos e teorias da 
bioética foram abordados para informar sobre 
as situações vivenciadas no cotidiando pelos 
estudantes em saúde consideradas “conlitos de 
valores”, isto é, quando pilares éticos são por 
vezes confrontados em ações e atitudes 
antiéticas. OBJETIVOS:  Examinar a FIP dos 
estudantes de medicina, a partir das situações 
de conflitos de valores. MÉTODO: Estudo de 
caso explanatório, de abordagem qualitativa, 
cujas evidências foram coletadas em 
entrevistas individuais com doze estudantes, 
documentos curriculares e portfolios de auto-
avaliação. Procedimentos analíticos foram 
orientados por categorias temáticas, dentre 
elas, a categoria de "conflitos éticos". 
RESULTADO: Evidenciou-se a participação ou 
testemunho frequentes pelos estudantes de 
vivências antiéticas, a tomar lugar numa 
diversidade de cenários de prática e serviços de 
saúde, como ambiente escolar, serviços 
hospitalares, ambulatoriais e de atenção 
primária à saúde. Abuso estudantil e processos 
de exclusão na comunidade acadêmica se 

revelaram tão relevantes quanto as más 
práticas vivenciadas nos serviços de saúde. 
Estas últimas, não apenas por profissionais 
médicos. Notou-se, em geral, importante 
estresse moral entre os alunos. DISCUSSÃO: As 
situações nos serviços foram associadas pelos 
estudantes à baixa qualificação profissional, ao 
negligenciamento de princípios éticos das 
profissões. Distanciamento do paciente, baixos 
empatia e altruismo no cuidado foram 
consideradas como práticas desumanizadas, e 
atribuídas à cultura organizacional, onde tais 
ações são tomadas como a normalidade. As 
práticas de homofobia, misoginia e racismo 
foram atribuídas ao conservadorismo 
característico da medicina. As avaliações 
proveram uma riqueza de aspectos 
profissionais em disputa nos seus projetos de 
formação, como a ênfase na educação 
respeitosa dos pacientes, a atenção às 
desigualdades em saúde, a importância da 
identidade pessoal na prática ética e a 
contextualização de serviços no sistema de 
saúde. Houve baixa percepção do trabalho em 
equipe como forma de contrabalançar os 
conflitos encontrados. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: O estudo confirma que a abordagem 
bioética, a partir dos conflitos de valores, 
aporta grande contribuição para o estudo da 
FIP  

PALAVRAS CHAVE: conflitos de valores; 
profissionalismo médico; educação médica 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O mundo se transforma a partir 
dos avanços tecnológicos e científicos das 
diferentes áreas. Tais avanços, sobretudo na 
engenharia genética, tem colocado a 
humanidade frente a situações inimagináveis 
desde a década de 1970. São recorrentes as 
notícias que relatam a utilização de novas 
técnicas que possibilitam cura de doenças ou 
controle dessas, cirurgias, manipulação 
embrionária, novos medicamentos e, até 
mesmo, a prática do transhumanismo. 
OBJETIVO: Este trabalho possui como objetivo 
a análise da aplicação e das possíveis 
consequências bioéticas da técnica em 
questão. Além disso, pretende-se identificar a 
regulamentação da técnica no Brasil. MÉTODO: 
Por meio de pesquisa bibliográfica, reúnem-se 
contribuições de diversos autores estudiosos 
do assunto, notadamente os trabalhos relativos 
à Filosofia, Bioética e ao Direito, tendo como 
base literatura interdisciplinar. RESULTADO: Se 
por um lado, essas técnicas apresentam, em 
sua essência, a possibilidade de melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, por outro, 
trazem consigo algumas contradições 
requerem cautelosa análise com vistas ao bem-
estar da humanidade. Dentre esses recentes 
avanços, imperioso mencionar a técnica de 
edição gênica, CRISPR/Cas 9, conhecida 
popularmente como “tesoura 
molecular/genética”. Trata-se de uma técnica 
de manipulação gênica que possibilita a edição 
do genoma, atingindo e corrigindo genes em 
células vivas da forma que se deseja, podendo 
ser utilizada de diversas maneiras. DISCUSSÃO: 
A CRISPR pode modificar sequências de DNA 
com alta precisão ao editar genes inteiros ou 
em partes, resultando cura de doenças – 

neoeugenia positiva – e/ou aperfeiçoamento 
de seres vivos – neoeugenia negativa. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Mesmo que a CRISPR 
tenha muito o que ofertar à humanidade, ela 
desperta preocupações de ordem ética e de 
regulamentação, visto que não dispõe de 
legislação específica e seu crescimento tem-se 
apresentado em acelerado ritmo. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), responsáveis por mais de 
70% das mortes no mundo - sendo 85% delas 
em países de renda média ou baixa -, 
constituem um dos maiores desafios ao 
desenvolvimento no século XXI. Esse desafio se 
acentua ao considerar que fatores ligeiramente 
além da ação da saúde pública operam 
negativamente para a redução da carga global 
de DCNT e seus fatores de risco: consumo de 
tabaco, dietas não saudáveis, inatividade física e 
uso nocivo do álcool - hábitos associados aos 
seguintes produtos: tabaco, álcool, agrotóxicos 
e alimentos ultra processados. Gradualmente, 
essa relação entre desenvolvimento e DCNT 
confluiu na formulação de uma agenda 
internacional de concertação entre interesses 
econômicos, sociais e sanitários com 
recomendações aos Estados. Isso porque é 
fundamental que os Estados alcancem 
compromissos, consenso e um sistema de 
organização para o enfrentamento dos agravos 
não transmissíveis, especialmente no que diz 
respeito ao enfraquecimento das 
condicionantes estruturais de ordem histórico-
econômica que perpetuam as desigualdades 
globais em saúde. Desse modo, pergunta-se: 
qual o teor e conteúdo das recomendações 
internacionais para os quatro produtos 
associados a fatores de risco de DCNT? De que 
modo esse conteúdo, traduzido na forma de 
categorização, representa desafios e 
oportunidades políticos de uma agenda 
internacional concertada para as DCNT? 
OBJETIVO: Apresentar um quadro de análise, 
que possua caráter replicável, como mecanismo 

metodológico de sistematização das 
recomendações internacionais sobre produtos 
associados a fatores de risco de DCNT. 
MÉTODO: Levantamento das recomendações 
contidas nas Resoluções, emitidas entre 2005 e 
2018, de quatro organismos multilaterais (ONU, 
FAO, ECOSOC e OMS) sobre os quatro produtos 
supracitados. Após essa etapa, as 
recomendações extraídas foram categorizadas e 
sistematizadas em um quadro analítico 
(framework) visando, em pesquisa futura, sua 
replicabilidade no âmbito doméstico. 
RESULTADO: Foram recuperadas 42 Resoluções 
internacionais e, dessas, foram identificadas 
329 recomendações a serem internalizadas 
pelos Estados. Essas recomendações foram 
classificadas em dez categorias: comercialização 
e tributação; cooperação; legislação e 
competência; manejo; marketing e propaganda; 
monitoramento e vigilância; programas e 
políticas; registro e licença; rótulos e conteúdo 
e construção de capacidade e conscientização. 
DISCUSSÃO: Discute-se, com a categorização e 
sua análise quantitativa e regressiva, o papel 
que as corporações econômico-industriais 
possuem sobre as recomendações 
internacionais e sua internalização no âmbito 
nacional. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo 
contribui para o debate da bioética global - 
enfatizando o trinômio desigualdade, 
cooperação e desenvolvimento - a partir da 
Diplomacia em saúde e seu processo de 
internalização de normas no sistema legal dos 
países.  
PALAVRAS CHAVE: Diplomacia em saúde; 
fatores de risco associados a DCNT; 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: A gerontofobia é caracterizada 
como medo de envelhecer, indiferença e 
rejeição aos idosos. Alguns autores categorizam 
a gerontofobia como fobia, transtorno de 
ansiedade gerando medo relacionado à velhice; 
outros acreditam que em uma concepção mais 
social do que patológica, derivada da atual 
sociedade e do culto à juventude e à beleza. 
Diante dos fatos, a atuação da Bioética é 
estudar a conduta dos seres humanos 
direcionada a outros seres humanos. Assim, o 
tratamento da gerontofobia encontra na 
Bioética um ponto de convergência para 
soluções humanizadas. A Bioética surge nesta 
primeira metade do Século XXI, auxiliando no 
entendimento destas mudanças que ocorrem 
sem reflexão por parte da sociedade. O 
envelhecimento é inerente ao ser humano, e 
não deveria causar rejeição ou medo. A 
sociedade reage com negação a tudo que está 
relacionado à senilidade e ao final da vida. 
OBJETIVO: o objetivo deste trabalho é estudar o 
envelhecimento sem medo, como fase natural 
da vida humana. MÉTODO: Para desenvolver 
este artigo, vale-se de metodologia qualitativa, 
por meio de pesquisa bibliográfica em livros e 
artigos científicos; e, ainda, exploratória, por 
meio da análise de leis. RESULTADO: O 
aumento da população idosa é confirmado 
pelos institutos de pesquisas, impactando 
diretamente a estrutura familiar, serviços de 
saúde e sociais, bem como a economia. De 
acordo com projeções, o Brasil será um país de 
idosos em 2031, quando o número de idosos 
ultrapassará o número de jovens. O 
crescimento da população idosa é fenômeno 

mundial, no Brasil, as modificações acontecem 
de forma rápida e expressiva. DISCUSSÃO: 
Como se pode auxiliar a pessoa para que ela 
não tenha medo e entenda a importância de 
envelhecer com dignidade? CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Assim, terá lugar a atuação da Bioética 
na construção da ressignificação do envelhecer, 
fato que poderá auxiliar o idoso em seu 
processo de envelhecimento.   
 
PALAVRAS CHAVE: Gerontofobia. Bioética. 
Envelhecimento. Medo 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Para o controle da atual 
epidemia de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) são necessárias não 
apenas a atuação dos serviços de saúde e a 
promoção de hábitos saudáveis, mas a 
proteção contra produtos de uso humano que 
se caracterizam como fatores de risco para 
essas doenças. Esta medida evoca a 
responsabilidade dos Estados de proteger os 
interesses e bem-estar individuais de interesses 
comerciais privados como um imperativo ético 
de proteção a populações vulneráveis, que são 
as principais afetadas pelos produtos de risco, 
uma vez que 85% das mortes por DCNT 
ocorrem em países de renda média ou baixa. O 
aperfeiçoamento das políticas regulatórias 
requer uma análise comparativa de 
experiências com enfoque internacional, pois 
esses produtos, que em muitos casos 
desconsideram a saúde humana, integram 
cadeias produtivas transnacionais cuja 
regulação extrapola as fronteiras dos países. 
Esse é o enfoque do Observatório de Políticas 
Públicas sobre Regulação Internacional de 
Fatores de Risco Associados a DCNT que, desde 
2016, realiza atividades dentro do Núcleo de 
Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde 
da Fiocruz. OBJETIVO: Apresentar os resultados 
preliminares do projeto “Observatório de 
Políticas Públicas sobre Regulação 
Internacional de Fatores de Risco Associados a 
DCNT”. MÉTODO: Foram identificadas as 
recomendações presentes nas Resoluções 
emitidas entre 2005 e 2018 pelos mais altos 
órgãos decisórios de Organismos 

Intergovernamentais (ONU, FAO, ECOSOC e 
OMS) que tratam da regulação dos produtos 
supracitados. RESULTADO: A partir das 
recomendações identificadas sobre agrotóxicos 
(7), álcool (4), alimentos ultraprocessados (10) 
e tabaco (10), foram elaborados: a) quadro 
analítico comparativo de internalização das 
medidas de regulação nos países; b) relatórios 
descritivos sobre o sistema de saúde e o 
sistema regulatório de países selecionados e; c) 
relatórios da internalização das medidas 
regulatórias nestes países. Estes produtos 
possibilitaram como resultado preliminar o 
panorama regulatório internacional de 
proteção frente aos fatores de risco à saúde, 
relacionados a cada um dos produtos. 
DISCUSSÃO: Os resultados preliminares 
comtemplam algumas das atividades 
desenvolvidas do Observatório, que incluem 
reuniões e oficinas de trabalho com 
pesquisadores e colaboradores nacionais e 
internacionais para intercâmbio, discussão 
sobre estratégias e caminhos adotados 
subsequentemente; levantamento de 
normativas internacionais sobre Regulação de 
Fatores de Risco à Saúde e sua incorporação no 
âmbito nacional dos países. Atualmente, duas 
experiências nacionais foram estudadas: Chile 
e Uruguai. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
consolidação desse Observatório possibilita a 
identificação e sistematização de experiências 
inovadoras sobre Regulação de Fatores de 
Risco à Saúde para compartilhamento com 
instituições técnico-cientificas, governamentais 
e sociedade civil. 
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RESUMO 
 

Introdução: Como corpos no mundo, 
sentimos prazer, dor, alegria ou tristeza. O 
corpo é a nossa morada, a nossa 
materialização; a totalidade concreta na 
qual estão articuladas as dimensões física e 
psíquica que se manifestam, de maneira 
integrada, nas inter-relações sociais e com 
o ambiente. Paradoxalmente, vivemos de 
formas inautênticas, indiferentes às nossas  
reais necessidades físicas e psíquicas; 
adoecidos e desatentos ao que nossos 
corpos falam. Partindo deste pressuposto 
foi realizada em um Centro Universitário do 
Distrito Federal - a pedido da coordenação 
do curso de "Estética" - uma oficina 
interventiva, onde os participantes, 
incluindo pessoas da comunidade,  
funcionários e alunos do curso, tiveram a 
oportunidade de deixar falar os próprios 
corpos, percebendo-os, tomando 
consciência das suas próprias demandas, 
muitas das vezes negligenciadas, em 
função das "tecnologias dos corpos" que 
funcionam do sentido de adestrá-los e 
moldá-los. Objetivo: Oportunizar aos 
participantes a possibilidade de travar um 
diálogo consigo mesmos(corpos), de modos 
menos reflexivos e mais perceptivos.  

Método e Procedimentos: Oficina 
interventiva de Percepção corporal, 
totalizando 30 pessoas(comunidade,  
funcionários e alunos do curso), com  
duração de aproximadamente 80 
minutos(reflexão inicial, relaxamento e 
socialização) Resultados: A descrição da 
experiência, compartilhada pelos 
participantes, de modo geral, foi de como 
se estivessem "se religando", de forma 
afetuosa, com os seus próprios corpos, 

sentindo-os pulsar, desejosos  de bem - 
estar e felicidade. Discussão: Vivemos 
tempos tenebrosos, onde impera a noção  
preconizada por Michel Foucault de 
vigilância e controle  dos corpos, na 
tentativa de docilizá-los e ajustá-los ao 
"Poder Disciplinar". Em contrapartida, como 
seres-para-si, existentes no mundo, 
carecemos de liberdade, de respeito e  de 
fortalecimento das nossas autonomias.  Os 
relatos das experiências dos participantes 
demonstrou suas percepções da 
necessidade de que, como seres humanos, 
nos conectemos  com o que há de mais 
genuinamente nosso: o nosso corpo, com 
tudo que ele nos possibilita. 
Considerações Finais: Numa perspectiva 
fenomenológica, seres humanos são 
considerados em todas as suas dimensões, 
incluindo as suas condições psíquicas e 
sociais. A bioética, que vem ampliando as 
suas bases conceituais desde a 
promulgação da Declaração Universal 
sobre Bioética e Direitos Humanos, pode e 
deve contribuir para uma nova configuração 
de ser humano, na perspectiva de 
vislumbrá-lo concretamente, como corpo; 
como psique encarnada; carregado de 
desejos, sonhos de justiça e  de liberdade. 
Precisamos apostar nesses novos seres 
humanos, cujos corpos  recusam toda e 
qualquer violência que possa prejudicar 
suas presenças corpóreas no mundo, 
diminuindo suas chances de vida.  

Palavras- chave: Bioética. Percepção 
corporal. Fenomenologia. Relato. 
Experiência 
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RESUMO 
 
INTRODUÇÃO: O presente artigo estuda a 
mistanásia no Brasil como morte prematura, 
infeliz e indigna de pessoas vulneráveis e não 
valorizadas pela sociedade. OBJETIVO: Analisar 
a forma como a vulnerabilidade humana e a 
deficiência de políticas públicas concorrem 
para a morte miserável no Brasil, levando-se 
em conta a banalização da vida humana. 
MÉTODO: Metodologia qualitativa por meio de 
pesquisa bibliográfica para o aporte teórico. 
Ainda se vale de metodologia exploratória 
documental em relação aos julgados que 
caracterizam a mistanásia no âmbito dos 
Tribunais. RESULTADO: Mortes de pessoas não 
valorizadas pela sociedade, vulnerabilidade e 
banalização da vida acarretam a mistanásia. 
Esse fato gera a necessidade de 
conscientização a respeito da ocorrência da 
mistanásia como fenômeno corriqueiro no 
âmbito da sociedade brasileira. DISCUSSÃO: 
Por que a vulnerabilidade humana e a omissão 
do Poder Público em relação às políticas de 
promoção de saúde pública acarretam a 
mistanásia? Fazem-se necessárias discussões a 
respeito da adoção de políticas sérias de saúde 
pública. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se 
que a mistanásia é um fenômeno recorrente no 
Brasil, fruto da vulnerabilidade, da banalização 
da vida humana e da omissão do Poder Público 
no que diz respeito à promoção de saúde 
pública de qualidade àqueles que dependem 
do sistema único de saúde, a fim de solucionar 
ou pelo menos minimizar a morte em massa da 
população vulnerável brasileira, promovendo-
lhe a dignidade humana.  
 

PALAVRAS CHAVE: Dignidade da pessoa 
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Vulnerabilidade, Deficiência de políticas 

públicas, Omissão do Poder Público. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

1. AMATRIAIN, Roberto Cataldi. Introducción a 
la bioética del siglo XXI. Buenos Aires, Hygea, 
2017. 
 

2. BARCELLOS, 2008. BARCELLOS, Ana Paula de. 
A Eficácia Jurídica dos Princípios 
Fundamentais: O Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana. Renovar. 2. ed. São Paulo: 
2008. 
 

3. HAVE, Henk ten. Vulnerability as the 
Antidote to Neoliberalism. In: 
Bioethics/Vulnerabilidad Como Antídoto Al 
Neoliberalismo En Bioética. Revista 
Redbioética/UNESCO, v. 5, n. 1, 2014. 
 

4. PESSINI, Leo. 2007. Distanásia – até quando 
prolongar a vida? 2. ed. São Paulo: Loyola, 
2007 

5. PESSINI, Leo; RICCI, Luiz Antônio Lopes. O 
que entender por Mistanásia? In: GODINHO, 
Adriano Marteleto; LEITE, George Salomão; 
DADALTO, Luciana (Coord.). Tratado 
brasileiro sobre o direito fundamental à 
morte digna. São Paulo: Almedina, 2017. 

 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

282 
 

 
 
 

Apresentações 
PÔSTER IMPRESSO 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

283 
 

A vulnerabilidade do paciente com sequela neuromuscular definitiva 
Título do trabalho 

Pôster Impresso 
Modalidade 

Bioética Clínica 
Área Temática 

MARTA DE SOUZA 
Autor Apresentador 

MARTA DE SOUZA 
Autores 

  

Código: 2260 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: As sequelas neuromotoras de 

acidentes vasculares encefálicos, impõem 

significativas limitações físicas e psicológicas aos 

pacientes. Tal  condição necessita atento e 

esmerado cuidado dos profissionais de saúde, 

especialmente dos fisioterapeutas. Nos 

primeiros meses após o acidente circulatório, 

há grande esperança de recuperação dos 

movimentos, todavia, com o passar do tempo e 

a constatação da melhora lenta, a frustração, o 

sofrimento psicológico e o rebaixamento da 

auto-estima agigantam-se, assim como a 

percepção de representarem um fardo 

insuportável para seus familiares. Com a 

mudança na curva demográfica e o aumento da 

população de pessoas idosas no país, 

vulneráveis a esse tipo de patologia, torna-se 

imperioso que os profissionais de saúde 

estejam preparados para oferecer cuidados 

especiais a esses pacientes que sofrem nas 

esferas físicas, psicológicas e sociais. 

OBJETIVOS: Realizar uma reflexão sobre a 

vulnerabilidade dos pacientes com sequelas 

neuromusculares definitivas, atentando para 

sua fragilidade e sensação de abandono que os 

acompanha no cotidiano de suas vidas. 

MÉTODOS: Trata-se de estudo reflexivo, com 

busca nas bases de dados Scielo, e Pubmed, 

sobre a vulnerabilidade envolvendo pacientes 

com sequelas neuromusculares. RESULTADOS: 

A incapacidade física causada pelas lesões 

neuromusculares, limita a rotina do paciente, 

gerando ansiedade e abalando sua estabilidade 

emocional, atingindo diretamente sua auto-

estima, como membro de um núcleo familiar e 

social que o percebe incapaz.  A dependência 

causada pela lesão neurológica atinge também 

sua capacidade de decidir sobre o que deseja e 

quando deseja realizar determinada atividade. 

DISCUSSÃO: Devido à  incapacidade física ser 

uma doença crônica,  a qualidade de vida destes 

pacientes, tem sido um desafio tanto para 

profissionais de saúde como para pessoas que 

vivenciam a doença e seus familiares. Saber  

conviver com as limitações físicas, a 

dependência e a falta de autonomia pode ser 

um complicado desafio. O trabalho em equipe 

interdisciplinar, no contexto desta doença 

crônica, mostra-se complexo exigindo a 

necessidade de ação e visão plural, buscando o 

atendimento integral em saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: As perdas que 

acometem os pacientes neurológicos não se 

referem exclusivamente à capacidade física, 

mas, também, às relacionadas ao trabalho, à 

auto-estima, ao autoconceito perante a família 

e a sociedade e, principalmente, à perda parcial 

ou total da sua autonomia. 

PALAVRAS CHAVE: Lesão Encefálica, Dignidade, 

Vulnerabilidade. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Presente estudo tem como tema 

“A Conduta Fisioterapêutica em Portadores de 

Espondilite Anquilosante” trata-se de uma 

pesquisa em Ortopedia e Traumatologia com 

Ênfase em Terapias Manuais, envolvendo a 

Fisioterapia. De caráter totalmente 

bibliográfico. Onde teremos os efeitos da 

intervenção fisioterapêutica nas atividades de 

vida diária em pacientes com espondilite 

anquilosante. OBJETIVOS: Preservar os 

movimentos, manutenção de uma postura 

funcional e evitar incapacidades funcionais, 

adotando medidas terapêuticas, através da 

reparação ou manutenção da capacidade de 

executar tarefas diárias, manter vias pérvias. 

Exercícios de fortalecimento muscular. Evitar 

encurtamento e deformidades articulares. 

Melhorar a qualidade de vida. Evitar internação 

hospitalar.    Os tratamentos desses pacientes 

serão realizados através do quadro clínico 

avaliado pelo fisioterapeuta.  Seria de grande 

relevância termos mais artigos e livros 

publicados, voltados para o assunto estudado. 

Assim, poderíamos realizar um tratamento 

eficaz. MÉTODOS: Neste artigo foram utilizadas 

pesquisas de revisão bibliográfica e artigos 

científicos: lilacs.com.br; Scielo.com.br. 

Consultado os termos: artropatia, anquilose, 

espondilolistese, reumatologia. Fizemos o 

estudo  do tratamento onde concluímos: a 

terapia para melhorar a qualidade de vida dos 

portadores dessa doença. RESULTADOS: A 

conduta fisioterapêutica atua de maneira 

preventiva, amenizando e retardando as 

complicações da doença. DISCUSSÃO: 

Observou-se que há poucos trabalhos 

disponíveis mostrando a efetividade da 

intervenção fisioterapêutica na doença, e o 

comprometimento cinésio-funcional. Apesar 

dessas dificuldades, podemos planejar um 

tratamento,  relacionadas na redução da dor, da 

rigidez articular, da inflamação, e da sua 

incapacidade funcional, através da prevenção 

das deformidades osteoarticulares, 

principalmente na coluna vertebral e no quadril, 

com uma visão paralela psicossocial e 

profissional do doente. Aplicou-se como 

critérios de inclusão, baseado em pesquisa de 

livros e artigos científicos de 2000 a 2012. 

Quanto aos critérios de exclusão, utilizamos os 

anos de publicação fora do período acima 

citado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Consideramos 

que estudos revelam que a espondilite 

anquilosante é considerada o protótipo das 

espondiloartropatias, foi reconhecida há 

milhares de anos pelos achados em estruturas 

esqueléticas encontradas em museus,  somente 

no final do século XIX uma descrição clínica 

acurada da doença foi realizada. Foi importante 

realizarmos este estudo, onde pesquisamos, 

estudamos e aprendemos sobre o aspecto 

patológico, antes considerada uma simples 

doença. 

PALAVRAS CHAVE: Fisioterapia; Espondilite 

Anquilosante, Bioética e Ética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Sauwen, R, F.; Hryniewicz, S. 
(2000 p. 21), trata a bioética como:Um estudo 
interdisciplinar, ligado a ética, que investiga, na 
área das ciências da vida e da saúde, a 
totalidade das condições necessárias a uma 
administração responsável da vida humana em 
geral e da pessoa humana em particular. A 
bioética está difundida em várias correntes 
teóricas, uma é a principialista, norteada por 
quatro princípios, sendo eles: Respeito à 
Autonomia, Beneficência, não maleficência e 
justiça.Durante a visualização de um filme, 
ocorre ativação psíquica, como identificação e 
projeção. Através da identificação, podemos 
introjetar e vivenciar diferentes experiências 
emocionais procedentes do outro. Assim,  por 
meio da projeção, os indivíduos atribuem aos 
outros seus próprios sentimentos, porém 
inaceitáveis para si (SADOCK; SADOCK, 2007). 
OBJETIVOS: O objetivo é proporcionar aos 
ouvintes um momento para o conhecimento 
das temática e discussões bioéticas. MÉTODOS: 
Realizou-se três encontros, em uma sala do 
CAPS, os filmes e temáticas escolhidas foram: 
Filme I- Um golpe do destino (Respeito a 
Autonomia); Filme II- Colcha de retalhos 
(Beneficência/ Não Maleficência); Filme III- Nise 
(Justiça). A metodologia inicial é apresentação 
do filme e após abertura para discussão. 
Registrou-se em ata, o número de participantes, 
data, tema e palavras chaves que fomentaram 
as discussões. A metodologia empregada foi 
interventiva, qualitativa de pesquisa-ação. O 
público alvo são usuários do CAPS III, 
reestruturados e estáveis em seu tratamento, 
convidados pela equipe, que desejaram 

participar. RESULTADOS: Houve uma 
modificação na metodologia que além do filme, 
foi apresentado a história por meio oral, 
voltado para  a temática e após se fez a 
discussão, o filme Um golpe do destino 
temática do (Respeito a Autonomia) foi exibido 
três cenas que figuravam a temática e assim 
aberta para discussão,  no caso do filme Nise 
para a temática da justiça, foi apresentado por 
meio de imagens, o filme é extenso e para 
melhor atenção do público alvo, foi realizada 
uma releitura do filme através de imagens e 
abriu-se a discussão. O filme II foi passado na 
totalidade. DISCUSSÃO: O primeiro encontro 
teve  dezoito participantes , as palavras chaves 
das discussões foram: Autonomia, Respeitar, 
Direitos, Escolhas e Desejo. No Segundo duas 
pessoas participaram e no terceiro participaram 
doze pessoas , teve palavras chaves:  Amor, 
Carinhoso,o que é Justo, Política e Sociedade. 
As imagens mostradas durante as atividades  
impressionaram. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 
projeto foi positivo, criando vasta discussão, 
despertando curiosidade pela temática, 
contribuindo com reflexão e interação, 
fortalecendo suas emoções e convívio social. 
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Mental.Formas de Tratamentos. Reforma 
psiquiátrica. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Estado de São Paulo 

enfrentou, entre 2014 e 2015, a pior crise 

hídrica de sua história. As razões para a falta 

d’água não são meramente relacionadas à 

insuficiência de chuva, mas sobretudo ao uso 

não eficiente dos recursos hídricos e à 

incapacidade dos governos em manejar déficits 

temporários e excepcionais. Especialistas 

compreendem que Políticas Públicas poderiam 

ser criadas para assegurar o acesso mínimo 

universal à água em momentos de crise hídrica, 

uma vez este acesso é condição sine qua non 

para o exercício de diversos direitos humanos. 

Entretanto, muitas vezes esse direito é violado, 

como no caso da falta d’água no estado de São 

Paulo. OBJETIVOS: Analisar os dilemas éticos da 

crise hídrica supramencionada, como o iníquo 

acesso à agua tratada entre as diferentes 

localidades e classes sociais de São Paulo. 

MÉTODOS: Pesquisa teórica sobre as 

formulações da Bioética de Van Rensselaer 

Potter e da Bioética Ambiental. Utiliza como 

referencial teórico a Solidariedade, 

compreendida enquanto agir responsável e 

preocupado com o outro individual e com a 

comunidade geral, propondo a igual repartição 

quantitativa de bens e posses. RESULTADOS: 

Estudo elaborado pelo instituto de pesquisas 

Datafolha demostrou que pessoas com renda 

até cinco vezes o salário mínimo vigente (até 

R$3.620) no período da crise, tiveram o dobro 

de probabilidade de enfrentar cortes de água 

em relação àqueles que possuíam pelo menos o 

dobro deste valor (a partir de R$7.240). Além 

disso, os bairros mais periféricos e/ou mais 

elevados, onde geralmente classes menos 

favorecidas habitam, enfrentaram a falta d’água 

em função de redução na pressão da água 

praticada pela companhia de abastecimento do 

Estado. Um estudo que analisa materiais on-line 

a respeito da crise hídrica demonstrou que 

grande parte das reportagens sobre a temática 

atribuíram a responsabilidade desta ao 

consumidor final, desconsiderando que o maior 

montante de consumo e desperdício é oriundo 

da atividade econômica industrial e do 

agronegócio, contribuindo para manter a 

população alheia às reais causas da crise. 

DISCUSSÃO: Trata-se de temática complexa, 

abrangente e que não pode ser pensada de 

maneira reducionista/passiva, sendo de suma 

importância que os agentes afetados, e 

especialistas de diversas áreas, se unam em um 

debate bioético. A solidariedade pode ser um 

referencial precioso para guiar reflexões sobre a 

temática que visem a elaboração de políticas de 

prevenção à falta d’água. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Indica-se a criação de Comissões de 

Bioética Ambiental nas esferas públicas, 

privadas e comunitárias para qualificar, 

intermediar e orientar a participação social no 

controle dos recursos hídricos. 

PALAVRAS CHAVE: Crise Hídrica; Bioética; 

Bioética Ambiental; Solidariedade 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este estudo tem sua origem no 
lado de dentro dos muros e portões da escola 
pública. Ele é resultante de observações, 
reflexões e sentimentos, gerados no exercício 
cotidiano do ofício de professor em um núcleo 
de educação infantil de um município 
catarinense, onde foi percebida a existência de 
um sofrimento calado na realidade docente. 
Inscrita na atual e infausta conjuntura 
sociopolítica, essa dolorida realidade do 
professor deu luz ao objeto de estudo: a 
produção de dignidade pelo trabalho. Dignidade 
como uma questão de ordem filosófica e 
prática; um princípio (UNESCO, 2005), um 
produto imaterial da condição humana, afetado 
pela respectiva formação social do momento 
histórico; um Bem (ARISTÓTELES, 2004) 
construído, percebido e reconhecido por 
sujeitos históricos porque concretos, que tem 
como ponto de partida o reconhecimento da 
vida em relação com outros seres humanos e 
como ponto de chegada o Bem viver na 
coletividade. OBJETIVOS: Analisar a percepção 
de professores de educação infantil sobre a 
produção de dignidade pelo trabalho, na 
perspectiva (bio)ética-política. MÉTODOS: 
Entrevistas semiestruturadas e grupo focal com 
quinze professores, gravadas, transcritas e 
categorizadas, após aprovação do Comitê de 
Ética da Universidade do Vale do Itajaí, SC, sob 
CAEE 92431218.7.0000.0120. RESULTADOS: Os 
resultados foram interpretados e analisados por 
meio de uma categoria, aqui denominada 
Solidão: sentida quando as razões de educar 
desaparecem, quando o professor se sente 
invisível e toma para si toda a responsabilidade 

com a criança. Quando sua voz somente ecoa, 
quando se sente só, mesmo num coletivo. 
DISCUSSÃO: A realidade de solidão, por meio 
da qual o(a) professor(a) vê-se obrigado a 
transpassar o limite de sua humanidade, 
transferindo-se de humano para máquina; uma 
forma de solidão peculiar, sentida no eco das 
vozes gritantes de professores, na interface do 
caminhar docente, das amarras do 
neoliberalismo e de uma percepção que transita 
entre admissão e destituição de dignidade, a 
depender do modo como se constroem os laços 
institucionais, com ou sem Esperança (FREIRE, 
2014) no sentido Freiriano do termo e da 
potência da desumanização. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Os dados indicam a produção de 
dignidade pelo trabalho como condição 
necessária para que os professores formem, 
com vontade política, aqueles que poderão, um 
dia, estar construindo um Brasil mais justo e 
solidário: os “pequenos”. Enquanto não houver 
a produção de uma cultura de proteção a bens 
e princípios fundamentais no Brasil, a força de 
trabalho educacional não estará coletivamente 
municiada de referências morais robustas para 
reivindicar a produção perene de dignidade no 
trabalho. 

PALAVRAS CHAVE: Dignidade Humana. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A morte existe desde o princípio 
da vida humana e ao longo dos séculos foi 
ganhando diversas significações1. Ela deve ser 
entendida como um processo, um fenômeno 
progressivo e não apenas como um momento2. 
Apesar de ser uma realidade inevitável a todo 
ser vivo, a morte ainda é encarada como tabu, 
revelando a fragilidade diante da finitude do ser 
humano3. A eutanásia diz respeito à abreviação 
intencional e voluntária da vida, suscitada 
quando as condições de saúde são 
incompatíveis com uma vida que tenha 
signficado4. OBJETIVOS: promover uma 
discussão bioética sobre eutanásia, à luz da 
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 
Humanos da Unesco (DUBDH), especificamente, 
dos artigos 3, 5 e 8 que dispõem, 
respectivamente sobre: Dignidade Humana e 
Direitos Humanos; Autonomia e 
Responsabilidade Individual; Respeito pela 
Vulnerabilidade Humana e pela Integridade 
Individual. MÉTODOS: trata-se de uma pesquisa 
teórica tendo a DUBDH como referencial 
argumentativo, por entender que as discussões 
sobre a finitude de vida são complexas e não 
podem ser limitadas às visões teóricas restritas 
da bioética. Defende-se a eutanásia como 
opção para casos especificamente definidos de 
indivíduos em extremo sofrimento quando na 
falha ou inexistência de meios que o possam 
aliviar, desde que livremente solicitada pela 
pessoa que vive em condição de saúde tida 
como degradante e irreversível RESULTADOS: A 
bioética é fundamental para balizar as 
discussões e auxiliar na regulamentação da 
eutanásia. As leis dos países que legitimam a 

eutanásia estão em harmonia aos pressupostos 
bioéticos, incluindo a DUBDH. Contudo, poucos 
países possuem leis específicas sobre o tema; 
no Brasil não há lei que reja a eutanásia, 
necessitando avançar na temática. DISCUSSÃO: 
Obrigar as pessoas a viverem em condições que 
elas não mais suportam fere a dignidade 
humana. É imperioso que haja uma 
regulamentação das práticas assistenciais que 
visam a abreviação da vida à pedido voluntário 
em detrimento de condição intolerável. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A eutanásia constitui 
um problema de saúde pública, demandando, 
muitas vezes, a incorporação de tecnologias que 
prolongam a vida sem, contudo, garantir sua 
qualidade. Percebe-se que as legislações 
existentes acerca da eutanásia, estão em 
equilíbrio com os pressupostos bioéticos, 
levando em consideração a dignidade humana, 
o respeito à autonomia das pessoas, a 
integridade humana, reconhecendo a 
vulnerabilidade dos indivíduos em angústia 
extrema, observando, ainda, as 
responsabilidades individuais bem como as do 
Estado. 

PALAVRAS CHAVE: Eutanásia; Terminalidade de 
vida; Bioética; DUBDH; Dignidade humana. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O debate sobre o ensino de 
bioética, permanece presente nas universidades 
ainda no conteúdo de sua ementa quanto na 
sua metodologia(1). A forte proximidade 
histórica da Bioética com a deontologia, aliada à 
diversidade de temas éticos persistentes e 
emergentes a serem trabalhados, acabou 
originando grande variedade de abordagens 
didáticas, que dificultam aos docentes a escolha 
e organização de conteúdos para o adequado 
ensino da disciplina(2). OBJETIVOS: 
Compartilhar a experiência do ensino da 
bioética na graduação do curso de 
fonoaudiologia. MÉTODOS: Relato de 
experiência RESULTADOS: A disciplina “Bioética 
e direitos humanos” é ministrada no primeiro 
ano e possui carga horária de 30 horas. No 
segundo ano do curso acontece a disciplina de 
“Ética profissional“ de 15 horas. A grade 
organizada com as duas disciplinas já permite a 
diferenciação entre bioética e deontologia, e 
com isso a exploração dos conteúdos em seu 
momento mais oportuno. DISCUSSÃO: Vivemos 
um tempo em que a Bioética se torna um saber 
global, e a Declaração Universal sobre Bioética e 
direitos humanos (publicada em 2005 pela 
Unesco) reforça essa abordagem mais ampla 
que engloba o contexto "macro” da sociedade 
transpassando o contexto "micro” da Bioética 
Clínica(3). Ao se associar a bioética com os 
Direitos Humanos, como campo normativo 
universal básico de obrigações morais e 
jurídicas para todas as formas de vida no 
planeta, identificam-se os valores fundamentais 
de uma ética universal pautada no respeito à 
dignidade humana, na luta pela igualdade de 
direitos, na liberdade, na justiça, fraternidade e 
paz(4). Optamos por trabalhar na disciplina o 

contexto social a partir da reflexão bioética com 
base na "teoria dos referenciais” proposta pelo 
Dr. William Saad Hossne. Os referenciais são 
entendidos como pontos de referência, fugindo 
completamente da lógica deontológica dos 
princípios, permitindo assim agregarmos às 
reflexões muitos outros pontos para então 
fazermos a adequada opção com a devida 
responsabilidade(5). Cada aula da disciplina é 
pautada num referencial, a partir de uma 
situação problema. Os conflitos são trazidos de 
diversas formas: filme, textos, artigos, 
discussões com especialistas. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: A disciplina está sendo ministrada neste 
formato há dois anos e a avaliação dos alunos 
tem sido positiva e dos docentes envolvidos 
também. Um apontamento repetitivo é a 
necessidade de aumentar o tempo de aula para 
enriquecer as discussões dos temas. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética. Ensino. 
Fonoaudiologia. Saúde.  
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: O desenvolvimento tecnológico, 
a crescente evolução científica e a globalização, 
possibilitou a maior facilidade de acesso às 
informações e consequentemente a rápida 
disseminação das mesmas. Na atual sociedade, 
o uso de imagens e/ou vídeos em mídias sociais 
eletrônicas tem se tornado uma prática 
constante em muitos segmentos sociais. O que 
por um ponto de vista pode ser benéfico, por 
outro suscita algumas questões da prática 
cotidiana em saúde que merecem reflexão e 
análise bioética no sentido de averiguar se são 
assegurados os direitos à privacidade e a 
confidencialidade dos pacientes, quer seja em 
sentido coletivo e individual. OBJETIVOS: 
Analisar a utilização de imagens de pacientes 
nas redes sociais na odontologia sob a 
perspectiva da Declaração Universal sobre 
Bioética e Direitos Humanos. MÉTODOS: O 
presente trabalho consiste em um estudo 
descritivo-analítico, decaráter exploratório, 
realizado por meio de uma revisão integrativa, 
nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, 
no período de 2014 a 2019, com o emprego das 
seguintes palavras-chaves: Bioética; Redes 
Sociais; Privacidade; Confidencialidade; Direitos 
do Paciente; Consentimento, Autonomia. 
RESULTADOS: foram selecionados dezoito 
artigos dentre os quais quatro eram no idioma 
inglês. A análise dos artigos evidenciou que 
estudantes e profissionais carecem de 
conhecimento e capacitação suficientes para a 
utilização de imagens de pacientes e a 
necessidade aperfeiçoamento e atualização no 
que diz respeito às condutas éticas referentes 
ao assunto. As imagens obtidas durante o 
tratamento é um 

auxílio na condução do mesmo, porém o que 
por um lado pode ser um poderoso aliado na 
divulgação de novos conhecimentos, por outro, 
pode se tornar um canal capaz de propagar 
dados, imagens, vídeos e informações privadas, 
podendo causar danos e/ou prejuízos, violar a 
privacidade, a confidencialidade, a autonomia, a 
dignidade humana e direitos humanos de 
pacientes. DISCUSSÃO: A bioética atualmente 
tem ampliado seu campo de ação e reflexão 
crítica para além da bioética médica tradicional, 
posto que, com os avanços das novas 
tecnologias, surgem conflitos morais 
importantes merecedores de profunda reflexão, 
principalmente tendo como referencial os 
princípios da Declaração Universal sobre 
Bioética e Direitos Humanos. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Nesse sentido, a bioética por trabalhar 
moralidades plurais e preocupar-se com o lado 
mais frágil, apresenta-se como espaço 
adequado de debate dos conflitos que se 
apresentam na relação entre pacientes e 
profissionais de saúde, quanto à propriedade 
das informações e a garantia do sigilo, 
privacidade e confidencialidade da imagem e 
das informações pessoais dos pacientes. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética; Privacidade; 
Confidencialidade; Redes Sociais; 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Segundo as atuais Diretrizes 
Curriculares do Curso de Graduação em 
Medicina, o aluno deve possuir uma formação 
crítica, ética e humanista, sendo que o egresso 
das escolas médicas deve estar ciente de sua 
responsabilidade profissional para com a 
população. As instituições de ensino médico do 
nosso país devem proporcionar o 
desenvolvimento dessas competências. A 
sociedade necessita de profissionais prudentes, 
que consigam lidar com os dilemas morais 
decorrentes da interação saúde-doença-
paciente e que estes médicos possam se 
relacionar de forma adequada com o seu objeto 
de trabalho, o paciente. O ensino da habilidade 
de comunicação de más notícias é uma 
ferramenta de auxílio para o acadêmico no 
desenvolvimento da comunicação e da empatia, 
permitindo o melhor preparo do aluno, 
desenvolvendo qualidades essenciais para que 
ele se torne um bom médico e que paute a sua 
relação médico-paciente em elementos éticos. 
OBJETIVOS: Discutir a importância do ensino da 
habilidade de comunicação de más notícias para 
acadêmicos de medicina e como isso pode ser 
praticado no ensino médico, para que se 
desenvolva uma relação médico-paciente 
baseada na ética. MÉTODOS: Realizou-se um 
estudo de revisão bibliográfica sobre o ensino 
da relação médico-paciente e da habilidade de 
comunicação de más notícias durante o curso 
de medicina. Para isso utilizou-se base de dados 
de artigos médicos, tais como: SciELO, LILACS, 
PUBMED e MEDLINE. RESULTADOS: O ensino da 
comunicação de más notícias, bem como as 
simulações realísticas são consideradas 
ferramentas práticas para o desenvolvimento 

de uma relação médico-paciente efetiva e ética. 
DISCUSSÃO: A forma como um médico 
transmite uma má notícia e como ele se porta 
durante esse momento interfere não somente 
na relação médico-paciente, mas também em 
como o paciente lidará com essa notícia. Antes 
de transmitir uma má notícia o médico precisa 
estar preparado para dificuldades que possam 
surgir, sendo que para isso existem diversas 
ferramentas que podem ser ensinadas, dentre 
as quais podemos citar o protocolo SPIKES e os 
estágios de luto de Elizabeth Kübler-Ross. 
Atividades práticas, psicodramas, simulações 
médicas realísticas de casos, com transmissão 
de más notícias podem ensinar aos alunos a 
importância da escuta ativa, linguagem clara, 
controle de emoções e sentimentos, 
planejamento, respeito e outras habilidades 
essenciais para a relação médico-paciente. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: As escolas médicas 
possuem o dever de formar profissionais 
humanizados e competentes eticamente, sendo 
que a metodologia de ensino com diversas 
formas didáticas é fundamental, preparando o 
aluno para quando essa comunicação de más 
notícias se fizer necessária. 

PALAVRAS CHAVE: Comunicação de más 
notícias, Educação médica, Relação médico-
paciente, Humanização. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: A ampliação das hipóteses de 
aborto, em especial, quando realizado de forma 
voluntária, até o terceiro mês da gestação é 
tema polêmico, pois o aborto é considerado 
crime, no Brasil, exceto em situações 
excepcionais. Os parâmetros adotado no 
Habeas Corpus nº. 124.306/RJ, reaqueceu o 
debate sendo importante discutir os diversos 
posicionamentos. OBJETIVOS: Analisar a 
ampliação das possibilidades legais da 
interrupção voluntária da gravidez no primeiro 
trimestre de gestação a partir dos parâmetros 
do Habeas Corpus 124.306/RJ. MÉTODOS: 
Revisão bibliográfica de fontes relacionadas ao 
tema, leis e precedentes jurisprudenciais. 
RESULTADOS: É essencial o aprofundamento 
das discussões acerca da interpretação da 
Constituição no que se refere a excluir do 
âmbito criminal a interrupção voluntária da 
gestação efetivada até a 12ª semana de 
gestação. Considerando que a criminalização 
nesse contexto é desproporcional aos direitos 
fundamentais da mulher no âmbito 
reprodutivo, sexual e de igualdade de gênero. 
Praticamente, nenhum país democrático e 
desenvolvido do mundo trata a interrupção da 
gestação durante o primeiro trimestre, como 
crime. A própria Corte Suprema do Brasil, no 
julgamento da ADPF 54/2004, considerou 
legítima a realização de aborto para fetos 
anencéfalos, retirando a tipicidade do crime, 
justamente por se tratar de uma síndrome 
incompatível com a vida. Na hipótese do aborto 
até a 12ª semana ainda há uma importante 
discussão técnico-científica acerca do início, de 
fato, da atividade cerebral, o que implicaria em 
uma situação muito parecida com a questão da 

anencefalia. DISCUSSÃO: Apresenta-se a 
disciplina jurídica do aborto no Brasil e as 
propostas de mudança na legislação penal. 
Abordam-se os parâmetros discutidos no HC 
124.306/RJ e os direitos fundamentais das 
mulheres que respaldam a descriminalização do 
aborto. Ainda, os direitos do nascituro e a 
análise da admissibilidade da ampliação das 
hipóteses de aborto. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O aborto ainda é tema bastante discutido e 
controverso, seja juridicamente, no contexto 
social ou nas esferas de definição das políticas 
públicas. Aspectos como a situação 
socioeconômica, momento histórico, questões 
religiosas e de gênero, concepções acerca do 
começo da vida, conceito de saúde, dentre 
outros, são postos em pauta e apontam 
argumentos para embasar posicionamentos 
diversos em relação à sua criminalização. 

PALAVRAS CHAVE: Aborto; HC 124.306 RJ; 
direitos fundamentais da mulher e do nascituro; 
ampliação das hipóteses. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: A legalidade da ortotanásia e 
sua distinção em relação à eutanásia é tema 
relevante e plural, seja juridicamente ou no 
contexto social.  Aspectos como a divergência 
de conceituação, segundo a doutrina jurídica e 
seus impactos nas decisões sobre terminalidade 
são postos em discussão com a finalidade de 
construir consensos e evoluir o debate. 
OBJETIVOS: Investigar a terminalidade sob a 
ótica da literatura jurídica, particularmente 
àquela dedicada ao Direito Penal, confrontando 
conceitos de diversos autores, expondo a 
implicação dessa divergência conceitual na 
evolução da regulamentação das decisões 
judiciais sobre fim de vida no Brasil. MÉTODOS: 
Os métodos de pesquisa adotados contemplam 
revisão bibliográfica de fontes relacionadas ao 
tema, leis e precedentes jurisprudenciais. 
RESULTADOS: Nas reflexões bioéticas sobre o 
fim de vida tanto nos meios acadêmicos como, 
particularmente em obras dedicadas ao Direito 
Penal, é observada conceituação divergente de 
termos como eutanásia, distanásia e 
ortotanásia, além de privilegiar-se a distinção 
entre eutanásia ativa, eutanásia passiva e o 
suicídio assistido. Quanto à ortotanásia, é 
indicada, na literatura penal pesquisada, sua 
caracterização como forma de eutanásia 
passiva, portanto, espécie de homicídio 
privilegiado, o que não é correto sob o ponto de 
vista da melhor doutrina jurídica. DISCUSSÃO: A 
divergência conceitual em obras referenciais 
quanto aos termos abordados no debate a 
respeito da terminalidade constitui-se em 
verdadeiro empecilho para a evolução do 
mesmo, particularmente quando tais obras são 
utilizadas por estudantes universitários, futuros 
operadores do direito, em um momento de 

aquisição de conceitos, prejudicando 
igualmente a evolução da regulamentação legal. 
A exposição de tais divergências poderá atuar 
como facilitador do debate, contribuindo para a 
construção de consensos. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Em razão da ausência de segurança 
jurídica para a tomada de decisão frente à 
terminalidade e disciplina da conduta médica, o 
CFM aprovou a Resolução 1.805/2006. Como 
provável consequência da referida 
inconsistência terminológica encontrada na 
literatura, a iniciativa causou intensa reação por 
parte do Ministério Público Federal, sendo 
ajuizada Ação Civil Pública n. 
2007.34.00.014809-3 que pretendia anular seus 
efeitos, a qual ao final foi julgada improcedente, 
a pedido do próprio MPF. A superação de tais 
divergências, associada à construção de 
consensos, certamente contribuirá para a 
evolução do debate a respeito da 
terminalidade. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: A  Política Nacional de 
Humanização – HumanizaSUS (PNH),  foi 
construída para enfrentar e superar desafios da 
sociedade brasileira quanto à qualidade e à 
dignidade no cuidado em saúde articulando 
iniciativas de humanização do SUS. Sua 
proposta é ainda mais ambiciosa pois espera 
como consequência natural a incorporação da 
promoção e prevenção de saúde reconhecendo 
o cidadão não como simples cliente ou usuário, 
mas como sujeito. O caminho a ser percorrido 
seria muito semelhante a Bioética Deliberativa  
agindo na esfera pública fazendo política 
inclusiva dos sujeitos, negociação orientada por 
princípios éticos e produção de um plano 
comum com referência às diferenças entre 
sujeitos, movimentos sociais e o Estado. 
OBJETIVOS: : Realizar uma reflexão com o olhar 
na aplicação da  Humanização pautada em 
deliberações inclusivas. MÉTODOS: Este é um 
estudo reflexivo, com busca nas bases de dados 
Scielo, e Pubmed, sobre a Política Nacional de 
Humanização.  Resultados: Saúde digna é 
direito e compromisso do usuário e dever do 
Estado, que deve garantir a oferta de atenção 
de acordo com as necessidades de saúde da 
população. Entretanto, desde a Constituição 
Federal de 1988 que garantiu legalmente este 
direito, o país passou a entender a saúde, não 
somente como ausência de doenças, e, sim 
como um sentimento de bem-estar. Para tanto, 
basicamente existem dois acessos à saúde: a 
organização de políticas públicas que 
distribuem renda e a garantia de acesso a 
serviços e ações integrais de saúde 
RESULTADOS: Saúde digna é direito e 
compromisso do usuário e dever do Estado, que 
deve garantir a oferta de atenção de acordo 
com as necessidades de saúde da população. 

Entretanto, desde a Constituição Federal de 
1988 que garantiu legalmente este direito, o 
país passou a entender a saúde, não somente 
como ausência de doenças, e, sim como um 
sentimento de bem-estar. Para tanto, 
basicamente existem dois acessos à saúde: a 
organização de políticas públicas que 
distribuem renda e a garantia de acesso a 
serviços e ações integrais de saúde. 
DISCUSSÃO: Atualmente a amplitude da 
conquista ao direito à saúde humanizado se 
apresenta em um cenário onde temos um 
Sistema Único de Saúde (SUS) que contempla as 
necessidades da população, mas que também 
existem problemas e contradições que precisam 
ser enfrentados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
Política de Humanização é referência para a 
construção de práticas de saúde que 
efetivamente respeitem o cidadão em seus 
valores e necessidades. 
PALAVRAS CHAVE: Humanização, Gestão em 
saúde, Política pública em  saúde.  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
1. PASCHE, D. Política Nacional de 
Humanização como aposta na produção 
coletiva de mudanças nos modos de gerir e 
cuidar. Interface Comun Saude Educ 2009; 
13(Supl. 1):701-708. 
2. REGO, S. GOMES, A. P. SIQUEIRA, R. S. 
Bioética e Humanização como temas 
transversais na educação médica. Cadernos da 
ABEM.  v.3, p.24-33, 2007. I Fundação Oswaldo 
Cruz, Rio de Janeiro, Brasil. II Centro 
Universitário Serra Órgãos, Rio de Janeiro, 
Brasil.  III Centro Universitário Serra Órgãos, Rio 
de Janeiro, Brasil; Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Química de Nilópolis, Rio de 
Janeiro, Brasil. 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

306 
 

3. ZOBOLI, E. Deliberação: leque de 
possibilidades para compreender os conflitos de 
valores na prática clínica da atenção básica. 
2010. Tese (Livre-Docência) – Faculdade de 
Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 2010.  
 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

307 
 

A segurança do participante de pesquisa clínica e o papel dos comitês 
de monitoramento de dados e de segurança 

Título do trabalho 
Pôster Impresso 

Modalidade 

Bioética e Ética em Pesquisa (com seres 
humanos e animais) 

Área Temática 

MARCELO NOBILE FRANCO 
Autor Apresentador 

MARCELO NOBILE FRANCO, BEATRIZ  KAIPPERT, MARISA  PALACIOS 
Autores 

  

Código: 2036 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Durante anos discutimos 

intensamente sobre segurança do paciente. 

Este tema tem se mostrado cada vez mais 

relevante na saúde pública e nos projetos de 

pesquisa envolvendo seres humanos. Seguindo 

o princípio da não-maleficência, causar dano 

seria inaceitável, independente dos benefícios 

trazidos. Entretanto, o próprio processo de 

construção do conhecimento pode conter riscos 

e causar danos. Diante disso, tem-se um dilema 

importante: determinar quando seria 

justificável proporcionar um benefício a um 

paciente, mesmo diante de um risco já 

conhecido; ou quando seria justificável abrir 

mão de um benefício, prezando pela segurança 

e proteção do paciente. O participante de 

pesquisa está sujeito a riscos durante sua 

participação em um estudo clínico, sejam riscos 

físicos ou que impactam em sua integridade, 

direitos ou autonomia. O trabalho apresenta e 

discuti ferramentas para minimização de riscos 

em pesquisa clínica, entre elas, os Comitês de 

Monitoramento de Dados e de Segurança 

(CMDS). OBJETIVOS: O trabalho se propõe a 

debater se os participantes de pesquisa clínica 

estão seguros quanto aos possíveis riscos que 

enfrentam, discutindo até quando os benefícios 

ofertados devem justificar os riscos. 

Adicionalmente, discuti a importância dos 

CMDSs para a proteção do participante de 

pesquisa. MÉTODOS: A metodologia consistirá 

de uma revisão integrativa da literatura 

disponível em bases de dados. Para o 

entendimento do objeto de estudo e 

desenvolvimento da questão norteadora da 

revisão, além de literatura científica indexada 

também foram utilizados guias e manuais, 

nacionais e internacionais, publicados por 

órgãos como o Ministério da Saúde e agências 

reguladoras. RESULTADOS: Como resultado 

parcial do trabalho, tem-se que 96% dos artigos 

trabalhados afirmam que os CMDSs têm, de 

fato, a função de proteger o participante da 

pesquisa, enquanto 87% afirmam que os 

comitês têm, também, a função de assegurar a 

integridade da pesquisa. Apenas 39% dos 

artigos conceituam formalmente um CMDS, e a 

ausência de referência científica esclarecendo 

as funções, composição e papel dos comitês é 

trazida como um obstáculo a ser enfrentado 

durante a condução de ensaios clínicos. Apenas 

56% dos artigos fazem algum tipo de discussão 

ética, acerca do tema trabalhado, quanto ao 

papel do CMDS na proteção do participante da 

pesquisa. DISCUSSÃO: A revisão integrativa 

tenta responder, então, quais são as funções 

dos CMDSs e seu papel na proteção dos 

participantes, para, assim, entender quais riscos 

são aceitáveis para a participação em uma 

pesquisa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com o 

trabalho, espera-se, portanto, fomentar 

discussões que mostrem a importância dos 

CMDSs para a proteção do participante de 

pesquisa. 

PALAVRAS CHAVE: Segurança do paciente. 

Pesquisa clínica. Comitê de monitoramento de 

dados e de segurança.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Tema de grande magnitude na 

saúde da mulher, o aborto é essencial ao 

conhecimento dos profissionais da saúde. 

Estudos mostram que profissionais 

desconhecem normas e questões bioéticas 

associadas ao aborto (1;2;3), barreira na 

garantia dos direitos das mulheres. Ademais, 

elevada mortalidade relacionada à interrupção 

voluntária e insegura da gravidez caracteriza o 

aborto como problema de saúde pública. Surge 

o desafio desse tema de fronteira como assunto 

essencial na formação médica. A abordagem do 

aborto não deve ser reduzida à técnica, mas 

envolver aspectos bioéticos, legais e 

psicossociais, garantindo o respeito aos direitos 

reprodutivos das mulheres (4). OBJETIVOS: 

Analisar abordagem da temática do aborto no 

curso de medicina de uma instituição pública de 

ensino em Brasília-DF. MÉTODOS: Estudo 

qualitativo do Projeto Pedagógico (5) do curso 

de medicina de uma instituição de ensino 

superior pública de Brasília-DF publicado em 

2012. Realizou-se análise de conteúdo para 

avaliar a abordagem da temática do aborto no 

currículo formal da instituição. Inicialmente, 

estudaram-se objetivos educacionais e 

referências bibliográficas indicadas associados 

ao aborto. Além de leitura integral e busca do 

tema, foi realizada pesquisa usando Adobe 

Acrobat Reader DC, com os descritores: aborto, 

abortamento, interrupção da gravidez, tocurgia. 

Posteriormente, verificou-se a presença e 

atualização do tema nas referências. 

RESULTADOS: A palavra “aborto” foi 

encontrada em um objetivo educacional e em 

uma referência bibliográfica, estando essa 

desatualizada. A palavra “tocurgia” também foi 

encontrada em um objetivo e em uma 

referência bibliográfica. Os demais descritores 

não foram encontrados. Apenas um objetivo 

aborda os aspectos bioéticos do aborto, porém 

não assume papel central. Também foram 

indicadas referências desatualizadas. Ademais, 

nenhuma referência aborda as normas para 

aborto em casos de anencefalia. DISCUSSÃO: 

Os aspectos bioético, legais e psicossociais do 

aborto parecem ocultar-se. Apesar de o projeto 

buscar formação por competência e realçar a 

importância de egresso capaz de atender às 

demandas sociais e de aperfeiçoar-se 

continuamente, na análise do texto, observou-

se uma abordagem insatisfatória e heterogênea 

sobre o aborto, restrita aos aspectos técnicos e 

sem a complexidade necessária. A abordagem 

deficiente compromete a formação acadêmica 

e o futuro da assistência à saúde, tornando-se 

uma barreira aos direitos das mulheres. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os problemas 

encontrados podem comprometer a formação 

dos alunos e a futura assistência. Devem ser 

propostas modificações objetivando abordagem 

maior e mais clara do tema, ampliando estudo 

dos aspectos bioéticos, legais e psicossociais. 

Ademais, necessita-se de atualização nas 

referências indicadas, posto que desatualizadas 

podem comprometer a formação acadêmica. 

PALAVRAS CHAVE: Aborto; Educação Médica; 

Saúde da Mulher; Bioética 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A família homoafetiva é definida 
como aquela constituída por casais do mesmo 
sexo, que se vinculam tendo como norma de 
convivência o afeto e que lutam pela garantia 
de seus direitos, tais como o casamento, 
adoção, questão patrimonial e direito à 
diferença e a serem respeitadas e reconhecidas 
como uma unidade familiar. OBJETIVOS: Este 
estudo pretendeu descrever como ocorrem as 
práticas discriminatórias contra casais com 
configuração familiar homoafetiva e, em uma 
perspectiva bioética, refletir sobre as questões 
morais presentes neste contexto. Teve ainda 
por objetivos específicos a descrição da 
pluralidade do conceito de família e seus 
múltiplos arranjos; a compreensão dos desafios 
enfrentados na trajetória dos casais que se 
unem no contexto homoafetivo; e a reflexão 
sobre as práticas discriminatórias em relação às 
famílias homoafetivas, estabelecendo uma 
interface entre as experiências das famílias 
homoafetivas e os referenciais da bioética. 
MÉTODOS: O método utilizado foi de natureza 
qualitativa e aprovada no comitê de ética 
conforme as normas da resolução 466/12. 
Foram realizadas entrevistas com quatro casais 
homoafetivos. Para a identificação das famílias, 
foi empregada a técnica “Snowball”, conhecida 
no como amostragem em bola de neve. A 
transcrição literal das entrevistas com os 
participantes deste estudo viabilizou a 
confecção de mapas temáticos com os 
seguintes eixos temáticos: Sobre a trajetória de 
vida e preconceito, orientação sexual, sobre se 
considerarem família, desafios enfrentados, 
sobre o casamento/ união estável e sobre 
filhos. RESULTADOS: Os resultados 
demonstraram a presença de preconceito por 

força do rompimento com o padrão social 
normativo, que fundamenta de forma 
inconsciente um autopreconceito dos 
participantes da pesquisa, pois os valores da 
sociedade heterocêntrica estão engendrados 
em nossa sociedade e faz recair sobre a família 
homoafetiva a exclusão, violência e o medo de 
os direitos conquistados via judiciário serem 
revogados. DISCUSSÃO: Diante do exposto, 
verificou-se que a família homoafetiva está em 
situação de vulnerabilidade moral. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nesse sentido, a 
Bioética em sua expressão social cumpre com 
um papel fundamental, não somente na 
reflexão ética sobre esse fenômeno social, mas 
também no intuito de pressupor que após a 
reflexão deva existir uma ação transformadora, 
por meio de engajamento político, 
reinvindicação do direito de ser percebida pela 
sociedade sem o peso do preconceito, que 
confina às paredes do lar toda expressão de 
afeto deste núcleo familiar. Sendo assim, a 
Bioética é fundamental para e reflexão da 
sociedade como um todo e para uma maior 
visibilidade para as famílias homoafetivas e para 
o direito à diferença. 

PALAVRAS CHAVE: família; homoafetividade; 

vulnerabilidade; bioética  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A bioética é uma ferramenta de 

reflexão que vem sendo utilizada para 

orientação profissional e auxilia na tomada de 

decisões, formulação de pensamento crítico e 

político. A publicação de estudos relacionados à 

bioética se faz necessário para que os 

profissionais cada vez mais se atualizem e 

procurem alternativas para proporcionar um 

atendimento que garanta os princípios da 

autonomia e beneficência aos pacientes. 

OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo 

principal identificar os temas mais abordados 

dentro da temática Bioética e Fisioterapia por 

meio de análise crítica. MÉTODOS: Consistiu na 

realização de uma busca de artigos em bases 

cientificas: Scielo e Revista Bioética – CFM, 

publicados entre os anos de 2013 a 2018. 

RESULTADOS: Foram selecionados 12 artigos 

para leitura na íntegra, sendo 2 restantes 

excluídos por não corresponderem aos critérios 

de busca. Constatou-se que, nos anos de 2015 e 

2018, não houve publicações com referência à 

Bioética e Fisioterapia, o que demonstra pouco 

interesse e ainda incipiente contribuição 

científica de pesquisadores fisioterapeutas no 

seguimento da bioética. DISCUSSÃO: Os artigos 

apresentam temáticas variadas, o que indica a 

pluralidade dos assuntos pautados na relação 

bioética e fisioterapia. Além disso, os resultados 

demonstram crescimento incipiente do 

pensamento crítico profissional, visto que o 

cenário inicial das discussões sobre Fisioterapia 

e bioética eram voltadas para o entendimento 

dos conceitos trazidos pelo código de ética 

profissional, deontologia e sobre os aspectos 

legais da profissão. É importante para o 

fisioterapeuta o amadurecimento da Bioética 

nas intuições de ensino de graduação 

brasileiras, pois permite aos discentes e 

também profissionais o enfrentamento dos 

dilemas e conflitos bioéticos que emergem na 

prática fisioterapêutica.No entanto, apesar de 

pouco, o crescimento dos debates bioéticos na 

Fisioterapia, vários outros autores começam a 

refletir sobre a efetividade da transmissão do 

raciocínio bioético a discente e profissionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que, 

apesar da diversidade dos temas debatidos nas 

publicações de 2013 a 2018, percebe-se uma 

grande preocupação em todos os autores 

quanto às discussões sobre conflitos bioéticos 

na prática fisioterapêutica. Em todas os artigos, 

em algum momento os autores ressaltaram a 

importância e o impacto da disciplina de 

Bioética nas grades curriculares das instituições 

de graduação dos cursos de saúde na 

construção do pensamento reflexivo dos 

discentes. Portanto, o assunto mais projetado 

foi a ausência das discussões bioéticas na 

atividade do fisioterapeuta, inferindo ao mesmo 

tempo um cenário de busca pelo 

aperfeiçoamento dos debates bioéticos e 

deontológicos no âmbito profissional. 

PALAVRAS CHAVE: Fisioterapia; Bioética; 

Temática 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: A utilização da análise de DNA 
bem como a criação de bancos de perfis 
genéticos com fins de persecução penal 
estabeleceram uma nova forma de 
investigação, contribuindo para a resolução de 
crimes. Constata-se que, no Brasil, a coleta e 
análise de material genético na investigação 
criminal, atreladas a Lei n° 12.654/2012, 
exsurge questionamento a respeito da 
mitigação de direitos fundamentais e de 
princípios bioéticos tais como a dignidade 
humana, inviolabilidade da intimidade e 
privacidade, presunção de inocência e não 
autoincriminação. OBJETIVOS: Identificar e 
analisar os principais aspectos limitantes e 
determinantes na perspectiva ética e legal do 
uso de perfis genéticos para fins de persecução 
criminal. MÉTODOS: Foram selecionados 
decisões de jurisprudência dos sites do TJDFT e 
da CEDH, sendo tomados os documentos e 
sentenças atinentes ao uso do perfil genético. 
Esse resumo trás uma amostra preliminar que 
deverá ser expandida para os demais estados. 
RESULTADOS: Em relação ao direito de não 
autoincriminação, correlacionado à dignidade 
humana,  a CEDH adota um conceito 
delimitado, pois considera que o direito de não 
incriminar-se é voltado para a vontade do 
acusado de permanecer em silêncio [1]. Tal 
posicionamento não é apresentado ou discutido 
na jurisprudência do TJDFT no que concerne às 
argumentações contrárias a aplicação da Lei 
12.654/2012. No tocante ao direito de 
privacidade/intimidade a Corte Europeia 
considera que as regras internas relativas à 
obtenção e à conservação do material genético 

de pessoas condenadas por infrações que 
atingiram um determinado nível de gravidade 
devem atingir um justo equilíbrio entre os 
interesses públicos e privados concorrentes, 
estando dentro da margem aceitável de 
apreciação [2]. DISCUSSÃO: O posicionamento 
da CEDH demonstra uma perspectiva utilitarista 
dos direitos humanos quanto aos 
questionamentos referentes ao direito de não 
autoincriminação, não identificada no âmbito 
do TJDFT. Em que pese a  legislação brasileira 
salvaguardar o sigilo, no levantamento da 
jurisprudência do TJDFT, foi possível identificar 
nominalmente  indivíduo condenado com 
solicitação de inclusão no banco de perfis 
genéticos, o que demonstra patente violação de 
privacidade e descumprimento da previsão 
legal, o que pode favorecer à discriminação, 
culminando na estigmatização do assim 
identificado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Aspectos 
limitantes como a garantia da privacidade e  de 
não autoincriminação ainda não foram 
amplamente superadas pelo tribunal local. 
Assim, a vigência desses conflitos relacionados à 
ética e aos direitos humanos resultam na falta 
de efetividade e baixa utilização de mecanismos 
mais modernos e da ciência forense na 
prevenção, investigação e detecção de crimes 
para os interesses da sociedade em geral. 
PALAVRAS CHAVE: Material genético, 
persecução criminal, Banco de perfis genético,  
Lei n° 12.654/2012, autoincriminação, 
privacidade. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: No Brasil, não existe 

padronização das condutas no processo na 

tomada de decisão e lei específica em relação 

as ordens de não ressuscitação (ONR). Nesse 

sentido, os procedimentos realizados nessa 

situação é baseado no raciocínio moral e 

sensibilidade ética individual do médico. A 

identificação dos aspectos éticos e bioéticos de 

cada situação, muitas vezes são embasadas no 

Códigos de Ética Médica (CEM) que utiliza os 

princípios da bioética principialista como forma 

de desenvolver o ideário do documento. 

Entretanto, não há consenso entre as vertentes 

ético-legal. OBJETIVOS: Analisar os 

questionamentos bioéticos da Ordens de Não 

Ressuscitar sobre a visão da Bioética 

Principialista, abordando pontos éticos que 

circundam esse tema. MÉTODOS:  tilizou-se 

uma análise crítica a respeito dos aspectos 

éticos e bioéticos sobre as ordens de nao 

ressucitar, aplicando a corrente da bioética 

principialista. Para isso foram utilizados para o 

estudo o CEM, resoluções e artigos científicos 

sobre a Ordem de Não Ressucitar e Bioética 

Principialista pesquisados na base de dados da 

scielo.br , pubmed.gov , MEDLINE e Conselho 

Federal de Medicina (CFM). RESULTADOS: As 

ONR geram grandes dilemas éticos. A 

dificuldade de definir um padrão de 

procedimento terapêutico impede que existam 

condutas universalmente aceitas na prática 

médica. DISCUSSÃO: A ONR consiste na 

expressa autorização do paciente ou, quando 

pertinente, do cônjuge, companheiro, 

representante ou dos familiares para a não 

adoção de medidas de reanimação em caso de 

parada cardiorrespiratória (RCP)  na fase 

terminal de doença incurável ou em 

circunstâncias que tornem irreversível sua 

recuperação. Segundo Clotet, seria "antecipar o 

exercício da autonomia individual àquelas 

situações nas quais essa não poderia ser 

diretamente exercitada". As discussões 

bioéticas que cercam esse tema, muitas vezes, 

são baseadas na Bioética principialista no qual 

sustenta quatro princípios básicos como normas 

de ação voltadas para a prática biomédica: 

princípio do respeito à autonomia, não-

maleficência, beneficência e justiça.É preciso 

lembrar que tais princípios, por possuírem 

caráter de deveres prima facie, não são 

absolutos, e por isso devem ser interpretados e 

aplicados a partir de uma ponderação em 

relação aos demais, ou seja, fazendo com que a 

autonomia seja preservada, a solidariedade 

garantida e a justiça promovida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A dificuldade de 

definir um padrão de procedimento terapêutico 

nas ONR geram grandes impugnações e isso se 

refletem em questionamentos sobre a 

estratégia de conduta médica frente a ONR. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Princípio da igual 

consideração de interesses é a inclusão dos 

animais não-humanos no âmbito das 

preocupações morais humanas e não imposição 

de sofrimento a qualquer ser. Nesse sentido, a 

compreensão desse princípio implica em 

questionamentos éticos e bioéticos acerca do 

conceito de "ser humano". OBJETIVOS: Analisar 

de maneira Ética e Bioética o princípio de igual 

consideração de interesse e do conceito de "ser 

humano" proposto por Peter Singer. MÉTODOS: 

 tilizou-se uma análise crítica de Livros de 

Bioética e artigos científicos da base de dados 

da scielo.br, pubmed.gov e MEDLINE sobre 

princípio de igual consideração de interesse e 

do conceito de "ser humano" proposto por 

Peter Singer. RESULTADOS: A base moral da 

igual consideração de interesse proposto por 

Singer exige que respeitemos os interesses 

fundamentais das pessoas independente de sua 

raça, seu sexo, seu quociente intelectual ou 

qualquer outra capacidade intelectual ou 

qualquer outra capacidade. Além disso, Singer 

estabelece que não podemos explorar os seres 

humanos que pertencem a outra raça ou que 

tenham um quociente intelectual inferior ao 

nosso, da mesma forma que não podemos 

explorar os seres sensíveis que não pertencem a 

nossa espécie, pois segundo o autor não 

podemos ignorar os interesses de outra 

espécie, visto os fundamentos do princípio da 

igual consideração de interesses. DISCUSSÃO: A 

abordagem do conceito de "ser humano" 

engloba dois conceitos diferentes. Em primeiro 

uso, podemos compreender como expressão 

equivalente "membro da espécie Homo 

sapiens".  Entretanto, o segundo uso proposto 

pelo teólogo Joseph Fletcher em 1972 

estabelece "indicadores de humanidade" para 

justificar o termo em questão. Para evitar 

confusão, Singer utiliza o termo "membro da 

espécie Homo sapiens" para se referir ao 

primeiro uso do termo "ser humano" e reserva 

o termo "pessoa" para o segundo significado, 

selecionando como conceitos nucleares a 

autoconsciência e racionalidade. Além disso, 

outro conceito proposto por Singer é o princípio 

fundamental de igualdade como de igual 

consideração de interesses que estabelece um 

único critério moral básico, no qual garante a 

igualdade de todos os seres humanos, apesar 

das diferenças que podem existir entre eles, ou 

seja, as garantias deste princípio não pode se 

limitar aos seres humanos. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Conforme o princípio de igual 

consideração de interesse, assim como o 

conceito de "ser humano" e "pessoa" proposto 

por Singer, estabelecemos que segundo o autor 

a incorreção moral de causar dano a vida não 

pode depender da espécie biológica a que 

pertence um determinado ser. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O avanço biotecnológico 

contribuiu para o desenvolvimento de novos 

medicamentos, mas trouxe maior complexidade 

técnico-científica e ética às etapas deste 

processo, principalmente, nas pesquisas clínicas 

de fase I, primeira vez em que um produto teste 

é aplicado em seres humanos. Em busca de 

solucionar os desafiadores questionamentos 

éticos, uma análise baseada exclusivamente na 

redação original dos três princípios do Relatório 

de Belmont poderia tornar a análise ética 

incompleta, por isso propomos utilizar o 

casuísmo contemporâneo de Jonsen e Toulmin  

com a elaboração das fronteiras para aproximar 

os princípios às pesquisas de fase I. OBJETIVOS: 

Realizar o estudo de três casos de pesquisas 

clínicas de fase I com abordagem casuística e 

discutir as fronteiras cotejando-as com os 

princípios do Relatório de Belmont MÉTODOS: 

Estudo de três pesquisas clínicas de fase I A que 

ocorreram em um intervalo de 10 anos (1997, 

2006 e 2016) e foram escolhidos pelos seus 

desfechos. Todos foram interrompidos 

prematuramente por evento adverso sério 

incluindo óbitos de sujeitos relacionados ao uso 

do produto investigacional. Analisados à luz do 

casuísmo contemporâneo de Jonsen e Toulmin, 

iniciando com a descrição científica da 

causalidade, o apontamento das questões 

éticas e identificaçãodas fronteiras 

RESULTADOS: O primeiro caso Jesse Gelsinger 

foi conhecido como o primeiro óbito de 

participantes de pesquisa de fase I em terapia 

genética com conflito de interesse do 

pesquisador principal. O segundo, TEGENERO, 

causou eventos adversos graves após infusão 

concomitante do produto teste em 6 

voluntários saudáveis, e após isso foi 

recomendado a seleção de voluntários doentes 

para algumas doenças. O terceiro, BIA 10 24-74 

causou a morte de um voluntário saudável que 

participava com frequência de pesquisas por 

estar desempregado. DISCUSSÃO: A análise 

casuística dos três casos possibilitou identificar 

as circunstâncias atuais, os apontamentos 

eticamente questionáveis e as fronteiras 

possibilitaram cotejá-los aos princípios do 

relatório de Belmont, o que nos permitiu ir 

além da redação original já pré estabelecida do 

respeito às pessoas, beneficiência e justiça. 

Incluímos as fronteiras: capacitação dos comitês 

de ética, complexa análise entre a relação risco 

versus benefício, comunicação efetiva entre 

instâncias regulatórias e pesquisador principal, 

conflitos de interesse, qualidade no processo de 

aplicação de termo de consentimento livre e 

esclarecido, vulnerabilidade e recrutamento de 

sujeitos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É 

inquestionável a solidez do Relatório de 

Belmont, constitui uma estrutura ética 

imponente, embora para hodiernas pesquisas 

clínicas de fase I, o raciocínio na análise ética 

possa ser enriquecido mediante exposição de 

perspectivas e debate das fronteiras. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética, Casuísmo, Ética em 

pesquisa 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O presente artigo apresenta a 

aplicação da metafísica aristotélica, 

especialmente no tocante às suas ideias sobre 

substâncias e mudanças, por meio de uma 

síntese da “linha do tempo” da embriologia 

humana, enfatizando os principais marcos 

iniciais da vida a fim de alcançar uma 

perspectiva mais concisa sobre os fatores que 

os determinam. OBJETIVOS: Analisar a 

cronologia da gênese humana e seus marcos 

fisiológicos que embasam teorias sobre o início 

da vida, associando-os à ideia aristotélica de 

sustância e de mudança. MÉTODOS: Trata-se de 

uma pesquisa do tipo bibliográfica, narrativa, 

realizada por meio de consultas a artigos 

científicos de periódicos da área dispostos 

online, bancos de teses e dissertações na área 

específica e áreas afins, livros, sem recorte 

temporal, tendo como critérios de inclusão 

documentos que abordem o tema no Brasil e no 

mundo. RESULTADOS: Utilizando-se das ideias 

de Aristóteles sobre substância e alterações é 

possível observar que cada marco, cada evento 

configura um tipo de mudança – substancial ou 

acidental -, o que por intermédio de uma 

análise fisiológica e filosófica de cada uma 

dessas alterações, bem como das características 

adquiridas ou deixadas para trás, facilita a 

definição de critérios objetivos que possam 

determinar quando o ser humano passa a ser, 

de fato, o que ele é nele mesmo. DISCUSSÃO: 

Na metafísica aristotélica, o termo “substância” 

abrange dois conceitos distintos, porém 

interconectados: substância primeira- o ser o 

ser individual e concreto; e substância segunda, 

que são espécie e gênero como agrupamentos 

de seres que compartilham a mesma definição 

e, por isso são entes lógicos. No tocante ás 

mudanças, estas seriam classificadas em 

"substanciais", quando o ser deixa de existir ou 

transforma-se essencialmente em outro; e as 

"acidentais", de qualidades externas ou de 

forma.Durante o desenvolvimento embrionário, 

o ser passa por diversos marcos, onde se pode 

observar mudanças de caráter tanto substancial 

quanto acidental. O estudo analítico desses 

eventos, sob perspectiva aristotélica, pode 

auxiliar na percepção do impacto de tais 

mudanças para o ser, no que diz respeito a 

possíveis determinantes do início da vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao introduzir a 

perspectiva aristotélica de substância e 

mudanças substanciais e acidentais à cronologia 

da gênese humana, desde a fecundação até a 

morte, os fenômenos fisiológicos pelos quais 

o(s) ser(es) passa(m) podem ser agrupados em 

razão do tipo de alteração que representam. 

Isto perfaz ferramenta importante para uma 

percepção mais coerente das condições que 

caracterizam um ser como humano, vivo e, por 

conseguinte, dotado de natureza humana. 

PALAVRAS CHAVE: Gênese humana; início da 

vida; mudanças substanciais; mudanças 

acidentais.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O luto é um processo que todos 
os indivíduos, incluindo as crianças, um dia 
enfrentarão. Porém esse é um tema de difícil 
abordagem, inclusive para os profissionais de 
saúde, mesmo sendo necessário falar sobre o 
tema frequentemente. (SILVA, 2018). A criança 
passará pelo processo de luto tanto quanto o 
adulto e para defender seus frágeis direitos, são 
necessários os princípios bioéticos de 
autonomia, beneficência, não-maleficência e 
justiça na abordagem desse processo pelos 
profissionais de saúde envolvidos. (GARRAFA, 
2005) OBJETIVOS: Esse trabalho tem por 
objetivo fazer uma revisão integrativa sobre 
aspectos bioéticos relacionados à abordagem 
da morte pelos profissionais de saúde, 
identificando estratégias que possam ajudar no 
processo de luto das crianças. MÉTODOS: 
Foram pesquisados textos no formato de artigo 
científico na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 
no Google Acadêmico, com publicação nacional 
e na língua portuguesa, entre os anos de 2014 a 
2018, cujos textos estivessem inteiramente 
disponíveis. As palavras-chave usadas, segundo 
consulta no DeCS foram: crianças, luto e 
bioética. RESULTADOS: Foram encontrados 734 
artigos, porém somente 9 artigos foram 
selecionados por abordarem o tema proposto. 
Os dados foram coletados no mês de julho de 
2018 e, por esse ser um estudo de 
levantamento de dados secundários, não foi 
necessário submetê-lo à Comissões de 
DISCUSSÃO: É necessário que a criança consiga 
elaborar estratégias para enfrentar todas as 
fases do luto, expressando seus sentimentos, 
seus medos e suas angústias. Para tanto, os 
profissionais envolvidos devem assegurar os 
princípios da bioética no que tangem o direito 

da criança de enfrentar seu luto de forma 
individual, sendo respeitada de acordo com o 
seu grau de entendimento sobre o processo de 
perda. O acolhimento e o diálogo são 
fundamentais para que sejam respeitados os 
princípios da beneficência e autonomia das 
crianças enlutadas. (OLIVEIRA, ROCHA, 2016; 
GARRAFA, MARTOREL, NASCIMENTO, 2016) 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebe-se que no 
Brasil, nos últimos anos, somente psicólogos e 
psicopedagogos escreveram sobre luto infantil, 
tornando preocupante o fato de outros 
profissionais de saúde, incluindo os pediatras, 
não se interessarem sobre o tema, 
desconsiderando a necessidade de aborda-lo 
em suas atuações profissionais. É 
responsabilidade dos pediatras perceber que o 
paciente enlutado necessita de estratégias para 
a superação da dor e do sofrimento, 
promovendo um ambiente propício para a 
criança relatar suas dores e poder sair, da 
melhor forma possível, da fase de luto. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O assédio moral no trabalho é 

um fenômeno impactante nas atividades 

laborais de trabalhadores em geral, e que 

detém características próprias em instituições 

públicas, e em particular nas instituições de 

ensino. Além do impacto no trabalho, a saúde 

dos trabalhadores é fortemente deteriorada 

quando são submetidos a situações de violência 

especialmente ao assédio moral. Entendemos 

como assédio moral a violência que tem como 

característica fundamental ser um processo de 

desvalorização ou humilhação sistemática. 

OBJETIVOS: Revisar a literatura científica 

referente ao assédio moral no trabalho em 

Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. 

MÉTODOS: O levantamento da literatura se deu 

através do Google acadêmico, com a seguinte 

chave de busca: {allintitle: "assédio moral" + 

universidade}. Foram recuperados 22 títulos. Da 

leitura das publicações foram extraídas as 

seguintes categorias: publico alvo, conceito, 

efeitos e fatores que interferem na ocorrência 

do assédio. RESULTADOS: Os sujeitos 

pesquisados foram docentes, técnicos 

administrativos e alunos, enfatizando as 

relações entre eles. As áreas a que se referem 

os estudos foram enfermagem, administração 

além de estudos que envolveram o conjunto de 

trabalhadores da universidade. Os trabalhos 

trazem como referências para o conceito de 

assédio moral o de Hirigoyen, de Barreto, de 

Einaresen. O principal efeito sobre a saúde do 

alvo é o adoecimento no trabalho 

especialmente relacionados a saúde mental. Os 

efeitos sobre a organização são também 

relatados pelos estudos: perda financeira, 

absenteísmo, repercussão negativa na imagem 

da instituição, entre outros; para a sociedade o 

aumento dos custos do ensino e o desemprego 

são apresentados na literatura revista. Entre os 

fatores que interferem na ocorrência de assédio 

estão a recusa às diferenças, inveja, 

desequilíbrio de poder, supervisão rígida, entre 

outros fatores relacionados às relações 

interpessoais e institucionais. DISCUSSÃO: 

Embora alguns estudos enfatizem as 

características pessoais de agressores e alvos 

como determinantes da violência, vale ressaltar 

a importância dos fatores organizacionais e da 

própria violência estrutural da nossa sociedade 

desigual.  Fica evidente a dimensão ética das 

relações que se estabelecem no trabalho na 

Universidade. O que se observou nos textos 

revistos é que as consequências do assédio nas 

universidades, seja entre trabalhadores ou 

entre professor – aluno, são graves o que 

demanda intervenção institucional 

especialmente no campo da ética 

organizacional. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Observamos, através da literatura analisada, 

que o assédio é uma prática presente de 

maneira generalizada nas IES, atravessando as 

relações de trabalho tanto de técnicos-

administrativos em educação como docentes, e 

também as relações entre professores e 

estudantes. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Uma em cada sete pessoas no 
mundo possui alguma deficiência, e esta 
estatística tende a aumentar nos próximos 
anos, pois além no prolongamento da 
expectativa de vida, tem-se também um 
aumento global dos problemas de saúde 
decorrentes ou não de diversos tipos de 
acidentes e conflitos. O reconhecimento da 
identidade dessas pessoas é fundamental para 
que possam desenvolver autonomia com o 
objetivo de buscar constantemente uma 
emancipação. OBJETIVOS: Analisar como o 
ambiente constrói a identidade de um sujeito 
com deficiência física usuário de cadeira de 
rodas produzindo metamorfoses 
emancipatórias. MÉTODOS: Trata-se de estudo 
qualitativo de caráter descritivo pelo método de 
história oral de vida de uma pessoa com 
deficiência física acometida de síndrome pós-
pólio usuária de cadeira de rodas, entendida 
aqui como sujeito emblemático. As entrevistas 
foram analisadas por meio do Sintagma 
Identidade-Metamorfose-Emancipação, com 
foco voltado para a compreensão da essência 
da identidade, construída por meio de vínculos 
estáveis que conectam as pessoas umas às 
outras e da teoria da autodeterminação 
abordando a necessidade psicológica básica de 
pertencimento como possibilidade de busca por 
emancipação. Pesquisa aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa, Parecer nº 2.503.634. 
RESULTADOS: Foi possível verificar o quanto os 
episódios vividos pelo sujeito em questão foram 
importantes para o desenvolvimento de uma 
identidade voltada ao desenvolvimento de 
autonomia e busca por emancipação constante. 
No caso das pessoas com deficiência física 
severa, pode ocorrer durante o 

desenvolvimento do corpo, na adolescência, a 
construção social da vulnerabilidade. Foram 
descritos diversos eventos, que apesar das 
dificuldades e barreiras enfrentadas, não o 
impediam de conviver socialmente com amigos 
e familiares. Diversas perdas foram vivenciadas, 
de pessoas, de saúde, de bens, de personagens, 
mas cada evento era enfrentado com 
autodeterminação e busca por pertencimento. 
DISCUSSÃO: A tentativa de reconhecimento do 
sujeito diante dos grupos sociais que integra, 
pode ser relacionada a aspectos da construção 
de sua identidade política. Ela tenta buscar 
reconhecimento se inserindo nesses grupos 
sociais, busca com isso a transformação de suas 
Identidades pessoais tentando ter autonomia 
naquele contexto por meio da comunicação. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apesar de assumir 
diversos personagens durante os movimentos 
de sua vida, o sujeito emblemático não 
consegue emancipar-se devido a manutenção 
de determinados tipos de estruturas 
reprodutoras de estigmas que, dificultam ou até 
mesmo impossibilitam o reconhecimento de 
sua identidade. Na sua luta por 
reconhecimento, o sujeito busca pela libertação 
da segregação e da marginalização estabelecida 
nos contextos desses grupos sociais. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A análise da autonomia na 
relação médico-paciente é a base substancial 
para a consecução de uma relação segura. Esta 
é verificada pela análise de um conjunto de 
dados, sendo assim, uma característica isolada 
como a maioridade civil não pode ser analisada 
isoladamente.Dessarte, questiona-se a aptidão 
de influência que maioridade civil possui na 
verificação da autonomia, tendo em vista que 
esses conceitos devem ser interpretados de 
forma dissociada, pois atendem finalidades 
distintas.  OBJETIVOS: Este trabalho tem como 
objetivo analisar os requisitos para a verificação 
da autonomia do paciente e demonstrar que o 
fator idade poderá ser afastado, como defende 
a teoria do Menor Maduro, dando prevalência 
para a decisão autônoma do enfermo 
MÉTODOS: Propõe-se um levantamento 
bibliográfico concernente à doutrina, legislação, 
jurisprudência e artigos, em prol da 
contemplação de argumentos de natureza 
multidisciplinar. RESULTADOS: A verificação da 
autonomia na relação médico-paciente não é 
aferida por aspectos isolados, mas por uma 
análise global da conjuntura a qual se encontra 
o paciente. Portanto, o elemento maioridade 
civil não é coeficiente indispensável para 
identificar um paciente autônomo. DISCUSSÃO: 
Partindo-se do resultado, constata-se que a 
maioridade civil pode ser desvinculada do 
conceito de autonomia.Uma ação é provida de 
autonomia se o indivíduo age intencionalmente, 
com compreensão e sem influências externas 
que o determinem ou controle. Este conceito 
não faz menção a idade do sujeito. A análise da 
autonomia ultrapassa barreiras objetivas, 
analisa-se fatores subjetivos, como maturidade 
psicológica e capacidade de entendimento. A 

teoria Menor Maduro possui respaldo científico 
e pode ser efetiva no caso concreto, pois 
defende que indivíduos não provedores da 
capacidade civil podem deliberar sobre suas 
próprias vidas, quando verificado que estão 
providos de autonomia naquele caso concreto. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Assim, defende-se 
que um sujeito pode estar autônomo para 
tomar decisões a respeito de sua vida 
independente de sua idade, como prevê a 
teoria do Menor Maduro, sustentando que 
menores possuidores da capacidade de 
interpretar e compreender a natureza e as 
consequências do tratamento a ser oferecido e 
de responsabilizar-se pela assistência recebida, 
podem ser considerados suficientemente 
maduros para consentir ou recusar o 
procedimento.Portanto, advoga-se que a 
autonomia do menor pode ser verificada sem a 
existência do fator maioridade civil, como prevê 
a teoria do Menor Maduro.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O aborto é um dos temas mais 

controversos no Brasil. Mesmo diante de 

contexto social que afirma uma cultura moral 

fortemente moldada pelo princípio da 

autonomia individual, no qual se aceita a 

separação entre sexualidade e reprodução, 

ainda existem oposições e tentativas de 

restringir e até de proibir a liberdade de não ter 

filhos, baseando-se em argumentos morais1. A 

prevalência de abortos realizados aumenta 

segundo a idade da mulher; a baixa 

escolaridade; a renda;  a identificação enquanto 

pretas, pardas e indígenas; e com a residência 

nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste2. A 

diferença de acesso aos recursos materiais 

entre mulheres reforça as iniquidades sociais 

como determinação para as condições nas quais 

o aborto é realizado no Brasil. OBJETIVOS: 

Diante desse contexto, este trabalho tem por 

objetivo discutir o aborto como um problema 

persistente para a bioética de intervenção, a 

partir de seus aspectos morais e sociais, dentre 

eles a pobreza, a criminalização e as 

desigualdades que produzem diferenças no 

acesso à saúde3. MÉTODOS: Com base na 

abordagem qualitativa, foi empregada a 

metodologia da pesquisa bibliográfica e 

documental. RESULTADOS: No Brasil, 

considerando que o princípio de equidade 

perpassa o da justiça, verifica-se ainda um 

distanciamento deles na organização e no 

acesso ao direito à saúde, acrescido, ainda, da 

criminalização do aborto que impõe um sistema 

promotor de desigualdades reprodutivas entre 

mulheres4. Neste sistema, aquelas que têm 

acesso a serviços privados conseguem 

interromper a gestação com menores índices de 

complicações e acidentes, ao tempo que as 

mulheres das classes com menor poder 

socioeconômico são submetidas a serviços 

precários, não seguros e com riscos de 

complicações clínicas que afetam a própria vida. 

DISCUSSÃO: O pluralismo ético proposto pela 

bioética de intervenção implica no necessário 

respeito à diversidade de crenças e de 

concepções éticas que convivem no mesmo 

espaço5. Portanto, não pode ser confundido 

com a incorporação de morais religiosas ao 

sistema laico brasileiro. O respeito ao 

pluralismo deveria implicar a valorização da 

escolha individual acerca da realização ou não 

da prática do aborto, de forma tal que cada 

mulher pudesse decidir conforme suas crenças 

e valores. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Desta 

forma, estratégias que proporcionem a 

assistência à saúde independente de religião, 

raça, idade e classe social, visando os ideais de 

libertação e de justiça social apontados pela 

bioética de intervenção, constituem um grande 

desafio para a construção de políticas públicas 

que respeitem e protejam os direitos humanos 

das mulheres. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A educação permanente (EP) de 
trabalhadores é uma possível contrapartida 
formativa das escolas médicas para a rede de 
serviços de saúde que compõe seus campos de 
práticas. A partir de uma atividade curricular 
realizada por uma escola médica do agreste 
pernambucano, com a participação de gestores 
de serviços de saúde, uma docente foi 
convidada a realizar uma oficina de 
sensibilização sobre arboviroses para agentes 
comunitários de saúde (ACS) do município. 
OBJETIVOS: Fortalecer a dimensão bioética da 
integração ensino-serviço, colaborando com a 
EP dos trabalhadores e, consequentemente, 
favorecendo a melhoria de serviços. MÉTODOS: 
Uma oficina de 8 horas para todos os ACS do 
município, divididos em 7 turmas, foi planejada 
e executada em parceria com as coordenações 
de vigilância e atenção a saúde municipais. 
RESULTADOS: As etapas da oficina 
possibilitaram sensibilizar os profissionais para a 
importância da temática, apresentar os 
fluxogramas de condutas adotados e debater 
sobre as implicações éticas na realização das 
ações preventivas de arboviroses no município. 
A oficina foi positivamente avaliada por ACS e 
gestores, colaborando inclusive para a 
integração entre trabalhadores da vigilância e 
da atenção à saúde do município. DISCUSSÃO: 
Houve participação e colaboração dos 
participantes durante as atividades, sendo 
sugerido que os demais trabalhadores também 
sejam capacitados. A dimensão bioética da 
atividade se traduziu na conscientização sobre a 

responsabilidade sanitária tanto da gestão 
quanto dos trabalhadores na atenção à saúde, 
especialmente em evitar novos casos de 
síndrome congênita do Zika virus. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Uma ação educativa 
em consonância com as necessidades de saúde 
locais e com as necessidades formativas dos 
trabalhadores tem um potencial ético 
transformador dos profissionais e serviços de 
saúde. A colaboração das escolas médicas na EP 
dos trabalhadores, incluindo os não médicos, é 
uma forma válida e possível de contrapartida a 
rede de saúde, sendo necessário que haja 
parceria com a gestão e condições pedagógicas 
adequadas para sua realização. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Uma das possibilidades de 
contrapartida das escolas médicas para a rede 
de serviços de saúde que atua como campo de 
práticas é a educação permanente (EP) dos 
trabalhadores. Assim, professores de uma 
escola médica do agreste pernambucano foram 
convidados a realizar uma oficina de 
sensibilização para a implantação do 
tratamento de cessação do tabagismo nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) numa cidade 
do agreste pernambucano. OBJETIVOS: 
Fortalecer a dimensão bioética da integração 
ensino-serviço, colaborando com a EP dos 
trabalhadores e, consequentemente, 
favorecendo a ampliação de serviços ofertados 
nas UBS MÉTODOS: Uma oficina de 4 horas 
para todos os médicos das UBS do município foi 
planejada e executada em parceria com a 
Coordenação Municipal do Programa de 
controle do tabagismo. Foi aplicado um 
questionário antes e após a oficina, abordando 
a motivação e conhecimento dos participantes 
sobre a temática. RESULTADOS: Participaram 
80% dos médicos convidados. As etapas da 
oficina permitiram sensibilizar os profissionais 
para a importância da temática, apresentar o 
referencial teórico adotado e debater sobre as 
principais implicações éticas na implantação 
deste serviço nas UBS do município. Houve 
aumento de respostas corretas relativas ao 
conteúdo e aumento de motivação referida no 
questionário pós oficina. DISCUSSÃO: A oficina 
foi positivamente avaliada por médicos e 
gestores, com colaboração e participação dos 
presentes. A dimensão bioética da atividade se 

traduziu na conscientização sobre a 
responsabilidade sanitária tanto da gestão 
quanto dos trabalhadores na atenção à saúde 
da população. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
colaboração das escolas médicas na EP dos 
trabalhadores é uma forma válida e possível de 
contrapartida à rede de saúde, podendo 
efetivamente melhorar os serviços e fazer com 
que as escolas exerçam sua responsabilidade 
social de forma mais direta. Porém, é 
necessário que a atividade esteja em 
consonância com as necessidades formativas 
dos trabalhadores, que haja parceria com a 
gestão e condições pedagógicas adequadas 
para que seja alcançado todo o potencial ético 
de sua realização. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética, Educação 
permanente, educação médica, atenção 
primária a saúde, tabagismo  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O avanço tecnológico, das 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) e dos Sistemas de Informação em Saúde 

causa importante impacto em comportamentos 

e conhecimentos e, contribui para uma melhor 

gestão e qualidade assistencial. Temos a 

informação disponível para visualização em 

tempo real, permitindo atuação imediata(1). 

Assim, surgem grandes desafios para a área da 

saúde quanto aos aspectos legais das 

informações digitalizadas, como, por exemplo, a 

asseguração do sigilo e a preservação da 

individualidade, assim como a garantia da sua 

não adulteração(1). OBJETIVOS: Conhecer e 

refletir como as informações dos clientes dos 

serviços de saúde estão sendo protegidas e 

como é garantida a segurança da informação 

em nosso país. MÉTODOS: Discussão narrativa. 

RESULTADOS: Não de aplica DISCUSSÃO: O 

sigilo das informações em saúde é um direito do 

paciente, dever do profissional e dispensa o 

pedido do interessado. Devemos saber que os 

proprietários são os usuários dos sistemas de 

saúde, e não os profissionais da saúde ou as 

instituições. Portanto, é dever fazer a proteção 

jurídica da informação em saúde por todos 

aqueles que tiverem acesso aos dados pessoais 

do paciente em razão de sua atividade 

profissional(2,3,4). A terminologia e-Saúde (e-

Health), usada para as TICs que mediam a 

atenção à saúde e, que foi adotada pela 

Organização Mundial da Saúde, envolve a 

assistência ao paciente, pesquisa, educação, 

capacitação da força de trabalho, monitorização 

e avaliação em saúde. O processamento de 

informações ocorre em níveis variáveis, desde a 

comunicação entre pacientes e funcionários, 

até o compartilhamento de dados entre 

instituições(5). Para garantir a proteção na 

troca de informações em saúde entre 

operadoras de planos privados, a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar estabeleceu um 

padrão obrigatório prevendo requisitos para 

proteção dos dados de atenção à saúde, que 

devem seguir a legislação vigente. Na 

constituição brasileira de 1988, é claro o direito 

ao sigilo da informação, à privacidade. Em 2016, 

com o objetivo de nortear as ações de TICs em 

todo o sistema de saúde brasileiro, foi publicada 

a Política Nacional de Informação e Informática 

em Saúde e um de seus princípios é zelar pela 

confidencialidade da  informação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Uma alternativa para 

assegurar o sigilo e das informações é a 

certificação digital, que é um arquivo eletrônico 

que identifica pessoas (físicas ou jurídicas) 

fazendo criptografia, garantindo também a 

confidencialidade, integridade e inviolabilidade 

em transações realizadas pela internet, com 

validade jurídica equivalente a um documento 

assinado pelo seu proprietário. 

PALAVRAS CHAVE: Tecnologia da informação, 

sigilo, bioética, confidencialidade 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Um dos objetivos dos sistemas 
de saúde é promover acesso a serviços de 
saúde. A inclusão de um grande contingente de 
pessoas no SUS garante a efetivação de um 
direito conquistado na última Constituição 
Federal, mas o processo de universalização é 
caracterizado como excludente (1). A 
fragmentação do cuidado é um problema já 
descrito e o SUS deve criar mecanismos de 
integração para garantir a integralidade (2). Os 
recursos para produção de saúde são finitos, 
então deve-se criar mecanismos inteligentes, 
integradores e eficientes para garantir a 
equidade do cuidado e o uso racional de 
tecnologias. A regulação em saúde serve 
primariamente para atuar positivamente nesses 
mecanismos. A bioética discute o SUS e políticas 
públicas, como acesso universal à saúde e 
equidade. Entretanto, a regulação em saúde em 
seu processo de regulação de acesso à 
assistência não é aprofundado. OBJETIVOS: 
Conduzir uma revisão de literatura sobre 
regulação de acesso à assistência em uma 
perspectiva bioética. MÉTODOS: Buscou-se nos 
bancos de dados LILACS, Portal CAPES e 
MEDLINE utilizando termos regulação da 
atenção à saúde e bioética e regulação do 
acesso à assistência e bioética e nenhum artigo 
foi encontrado. Ampliou-se a busca para 
regulação e bioética e o número de referências 
sem nenhum filtro foi de baixo (máximo de 130 
no Portal CAPES). Por causa do baixo número, 
ampliou-se a pesquisa utilizando outros 
descritores: acesso aos serviços de saúde e 
bioética. Mais uma vez, o número de 
publicações foram pequenas, repetidas e fora 
do tema regulação de acesso à assistência. 
RESULTADOS: Apenas 2 artigos se mostraram 
relevantes para o tema proposto: Sandra 

Aguilera e colaboradores discutiram a 
articulação entre níveis de atenção na região 
metropolitana de Curitiba/PR (3) e Ilara Moraes 
e Lívia Prado estudaram sobre a privacidade no 
sistema de regulação (4).  DISCUSSÃO: Há um 
déficit na literatura em bioética sobre a 
discussão da regulação do acesso à assistência 
em saúde, apesar da importância desse 
processo para o SUS. Entretanto, isso também 
ocorre na área das políticas de saúde e saúde 
pública. Não se pode deixar de comentar que há 
uma literatura sobre acesso ao sistema de 
saúde e bioética (regulamentação, direito à 
saúde, incorporação de tecnologias, saúde 
suplementar). Ela trata, contudo, das questões 
de acesso ainda do ponto de vista teórico ou do 
sistema de saúde como um todo, sem 
especificar que mecanismos o SUS mantém 
efetivamente para garantir o acesso. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: (NA DISCUSSÃO) 

PALAVRAS CHAVE: Regulação do acesso à 
assistência em saúde. Bioética. Saúde pública. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Agente Comunitário em Saúde 

(ACS) é um profissional fundamental para o 

funcionamento e para o cumprimento dos 

propósitos da Estratégia de Saúde da Família. 

OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi 

identificar os problemas éticos vivenciados 

pelos ACS no exercício de suas funções. 

MÉTODOS: Foi desenvolvida uma pesquisa do 

tipo qualitativa, observacional, transversal, 

individual, exploratória utilizando como 

estratégia metodológica, o Discurso do Sujeito 

Coletivo, método que implica em recompor, 

com material dos discursos empíricos 

individuais, os discursos coletivos. Foram 

efetuadas entrevistas com ACS em oito 

Unidades de Atenção Primária à Saúde que 

atuam nas equipes de Saúde da Família no 

Sistema Municipal de Saúde Pouso Alegre, MG, 

totalizando 43 ACS entrevistados no ano de 

2018. A amostra foi composta 95% pelo sexo 

feminino, com média de idade de 39 anos e 

média de estudo de 14 anos sendo que 67% 

tinham estudado só até o EM. Nas 2 questões 

finais do questionário fechado, 100% afirmava 

que era preciso ter ética no trabalho como ACS 

e somente 28% alegavam não existir problemas 

éticos na prática. Os resultados emergiram a 

partir de uma entrevista semiestruturada com 

duas questões abertas: “Na sua opinião, qual o 

significado da ética no trabalho do ACS?” e 

“Quais são os problemas éticos vividos pelo 

ACS?”. RESULTADOS: Na primeira questão, as 

ideias centrais mais citadas foram sigilo, 

competência no trabalho, acesso às 

informações pela equipe de saúde, 

vínculo/confiança e respeito. Na segunda, 

foram retiradas as seguintes ideias centrais: 

quebra de sigilo, condições desfavoráveis de 

trabalho, envolvimento pessoal, 

desentendimento entre profissionais e 

exposição a riscos. Entende-se a manutenção da 

confidencialidade como o problema ético mais 

citado pelos entrevistados. Também foi 

apontada a limitação do trabalho dos ACS a 

tarefas de apoio e a práticas burocráticas. 

DISCUSSÃO: Existe a necessidade de produzir 

políticas públicas direcionadas para a 

qualificação do trabalho do ACS. Conclui-se 

então que o entendimento da ética foi 

associado a questões relacionadas às 

individualidades destes, ou seja, questões éticas 

pertinentes à relação com os usuários. Não 

foram abordadas questões sobre as 

desigualdades relativas ao contexto social 

mostrando uma falta de consciência, de 

politização por parte dos agentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Questões econômicas, 

políticas e sociais foram pouco citadas no 

contexto. O presente trabalho abre campo para 

novas pesquisas de atuação na Atenção 

Primária à Saúde e Bioética. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética, Agentes 

Comunitários de Saúde, Saúde da Família, 

Saúde Coletiva. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Quais as aproximações possíveis 

entre a bioética e a psicologia, numa 

perspectiva da libertação? A psicologia da 

libertação de Martin-Baró problematiza 

processos como preconceitos, discriminações, 

conflitos intergrupais, violência etc. levando em 

consideração o caráter histórico e dialético da 

relação indivíduo-sociedade e trazendo para o 

debate a desigualdade social que marca as 

sociedades latino-americanas. OBJETIVOS: Este 

estudo objetiva refletir sobre o quanto as ideias 

de Martin-Baró tem a contribuir para melhor 

compreensão dos preceitos básicos de uma 

bioética social, interventiva e libertária, 

empenhada na busca de soluções para os 

problemas que afetam a realidade da "banda 

frágil da sociedade" ou dos  "condenados da 

terra", nos dizeres do autor. A tentativa é de 

discutir a ampliação de conhecimentos 

efetivamente libertadores,  que abram a 

possibilidade de  avanços teóricos para além 

dos limites postos pelos conhecimentos 

biomédicos e biotecnológicos. MÉTODOS: 

Pesquisa bibliográfica. RESULTADOS: A pesquisa 

encontra-se em andamento, os resultados, até 

então, apontam que ambas as áreas de saber 

são comprometidas com as dimensões 

sociopolíticas nos campos da educação, da ética 

e da subjetividade. DISCUSSÃO: A bioética 

social e a Psicologia da Libertação trazem em 

seu bojo concepções de ser humano que 

coadunam para uma atuação profissional dos 

diferentes atores sociais, na transformação da 

sociedade, podendo ser utilizadas, no sentido 

de criação de novos dispositivos de inserção 

social e política. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Na 

prática, trata-se de investir na utilização 

conjunta dos preceitos contidos tanto em uma 

bioética, quanto em uma psicologia, com 

pretensões libertárias, no sentido de que 

possam ser utilizadas  como ferramentas na luta 

pelo respeito à pluralidade, à dignidade e pela 

garantia dos direitos humanos universais. 

PALAVRAS CHAVE: Psicologia; bioética; 

libertação; Martin-Baró 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O ensino em saúde envolve um 

processo educativo e dialético de profissionais 

para assistência e pesquisa com seres humanos. 

Nas últimas décadas, diversas críticas foram 

formuladas ao padrão biomédico. Ficou óbvio 

que as condições concretas de existência dos 

indivíduos mantêm uma relação com as 

doenças. Não obstante, graças ao princípio de 

dignidade, paulatinamente a conquista da 

cidadania está ganhando robustez política e, 

assim, ressuscita-se a premissa kantiana de que 

“todo ser racional existe como um fim em si 

mesmo”. Evidente que muitos ainda são 

excluídos da cidadania, mas as profissões de 

saúde lidam diretamente com o 

reconhecimento da cidadania ao tratar do 

restabelecimento da saúde de pessoas, 

devendo o princípio da dignidade ser um dos 

condutores das suas ações na atenção à saúde e 

na pesquisa. Neste intercurso, o médico deve 

ser consciente de que há conflitos na sociedade 

que impedem que muitas pessoas tenham 

acesso ao melhor cuidado clínico possível, 

entendendo que tais desigualdades sociais, 

econômicas e culturais não justificam o 

exercício negligente na atenção à saúde. 

Paralelamente, tornou-se necessário discutir a 

diferença entre o “cientificamente possível” e o 

“eticamente admissível” no âmbito da análise 

da consciência particular e coletiva, 

considerando-se o contexto histórico-social, as 

questões ambientais e a responsabilidade dos 

Estados frente aos cidadãos. OBJETIVOS: 

Relatar as experiências das atividades de 

extensão do NETBIO em parceria com o PPGMS, 

no período de 2017 a 2019, desenvolvidas para 

discutir questões bioéticas atuais. MÉTODOS: 

Os encontros eram quinzenais, abertos à 

comunidade e priorizavam temas da atualidade. 

As apresentações orais dos alunos do mestrado 

e doutorado contaram com a mediação dos 

coordenadores, visando aprofundar o exercício 

interpretativo amparado na teoria de que o 

Princípio de Dignidade é o pressuposto da 

organização da sociedade brasileira. Foram 

realizadas discussões participativas sobre 

situações brasileiras de ordem ética e bioética, 

tendo como eixos teóricos norteadores textos 

das áreas de filosofia, direitos humanos, 

antropologia e a Carta Magna. RESULTADOS: 

Foram realizados 19 encontros (328 

participações; média = 17,2 participações por 

encontro; mínimo = 08; máximo = 33). Os temas 

abordados envolveram três eixos de discussão: 

1. Uso ético de novas tecnologias no cuidado da 

saúde, Bioética, Estado, saúde e controle social 

da pesquisa; 3. Pesquisa e Assistência aos Seres 

Humanos e 4. Respeito à autonomia. 

DISCUSSÃO: Debater dilemas éticos na 

formação/exercício do profissional de saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os eventos se 

configuraram como espaço ímpar de 

interlocução entre a comunidade acadêmica e o 

entrelaçamento ético no ensino, na pesquisa e 

na extensão. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética; Educação em 

saúde; Controle social formal; Ética em 

pesquisa. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A comunicação de más notícias 
é um assunto bastante frequente no dia-a-dia 
da maioria dos médicos, e referido como uma 
das tarefas mais difíceis na prática clínica; e 
apesar de ser um tema muito frequente, a 
dificuldade se processa porque é pouco 
sistematizada e desenvolvida durante todo o 
período da formação médica, como colocado 
por Victorino et al (2007). OBJETIVOS: Explorar 
a sensação dos alunos do 5º e 6º ano de um 
curso de medicina do município de São Paulo 
sobre más notícias na prática médica apoiado 
num questionário relacionado com o protocolo 
SPIKES. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
exploratório, transversal  de campo por meio da 
aplicação instrumento de pesquisa na forma de 
um questionário com perguntas discursivas, aos 
alunos do quinto e sexto ano do curso de 
medicina do Centro Universitário São Camilo. 
RESULTADOS: Após análise do questionário, os 
participantes definiram como uma má notícia o 
diagnóstico de doença incurável ou relato de 
óbito por 28,3%, algo que provoque sentimento 
negativo por 28,3%, algo que gere tristeza, 
medo ou angústia por 18,4%, algo que diminua 
a expectativa do receptor mencionada por 20% 
e alteração do estilo de vida do receptor por 5% 
dos casos. Oitenta e seis virgula sete por cento 
afirmam que existem passos específicos para 
comunicar más notícias, ao passo que 13,3% 
responderam não. Dentre os participantes que 
responderam sim foi possível obter a frequência 
de algumas respostas que relataram o 
Protocolo SPIKES DISCUSSÃO: Nota-se que a 
comunicação de más notícias ainda é escassa 
durante o ensino, e sua dificuldade está 
entrelaçada principalmente aos fatores 
emocionais relacionados, principalmente a do 

profissional, e não é confinado apenas no Brasil, 
como presente no mundo todo. Mas a 
abordagem cada vez mais humanizada traz à 
tona as interferências provocadas pela 
comunicação quando realizada de forma 
inadequada e reforça que é direito do paciente 
o recebimento de forma clara e com todo o 
apoio devido. Além das diferentes metodologias 
de ensino apresentadas, é importante que o 
médico tenha ao seu lado uma equipe 
interdisciplinar durante a comunicação – 
psicólogo, enfermeiro e assistente social à 
depender do caso, pois isso assegura ao 
paciente melhor atendimento, aonde se sentirá 
mais à vontade para tirar suas dúvidas, 
compartilhar seus medos e anseios. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluímos que 
apesar de presente na grade curricular, a forma 
como é abordada é pouco eficaz, faltando 
experiências práticas no auxílio aos 
ensinamentos do aluno para a ensejar 
habilidades de transmissão de más notícias. 

PALAVRAS CHAVE: Más Notícias. Comunicação. 
Estudantes de Medicina. Bioética  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Introdução: Pode-se definir um 

comitê de bioética como uma instância 

consultiva para dirimir situações que envolvam 

dilemas éticos no cenário de saúde, por meio de 

um processo dialógico e plural. A Comissão de 

Bioética da Casa de Saúde São José (COBI/CSSJ), 

criada em 2016, é um órgão consultor formado 

por um grupo multidisciplinar, com profissionais 

das mais diversas formações (Psicologia, 

Medicina, Enfermagem, Direito, Serviço Social, 

Teologia, Administração Hospitalar, além de 

religiosos e um membro da comunidade) e 

procura analisar casos clínicos e outros que 

envolvam dilemas éticos, em todos os seus 

aspectos e contextos. OBJETIVOS: 

Compreender o entendimento dos diversos 

profissionais da Casa de Saúde São José acerca 

da aplicabilidade da Bioética no âmbito 

hospitalar MÉTODOS: Métodos: Trata-se de um 

estudo descritivo acerca das percepções dos 

profissionais de saúde e as atribuições de um 

comitê de bioética, que teve como população 

alvo os profissionais da Casa de Saúde São José. 

Aplicou-se um questionário com cinco 

perguntas o qual foi deixado em pontos 

estratégicos da CSSJ e distribuídos em reuniões 

de equipe. Após a tabulação dos dados fez-se 

uma análise descritiva dos mesmos. 

RESULTADOS: Resultados: Os questionários 

foram disponibilizados de abril à junho de 2018, 

obtendo-se um total de 373 pesquisas 

respondidas. Em torno de 83% dos 

respondentes eram da área assistencial, sendo 

70% do gênero feminino. Em relação ao tema 

Bioética 77% declarou já ter ouvido falar do 

tema, porém somente 42% conheciam a COBI; e 

50,5% acredita que um comitê deva contribuir 

na resolução de problemas clínicos e 

administrativos. DISCUSSÃO: Discussão: 

Verificou-se que não existe conhecimento pleno 

acerca da função de um comitê de bioética 

desta natureza na instituição, assim como da 

existência da COBI. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerações finais: Faz-se necessário 

atividades de divulgação da temática entre os 

profissionais e de eventos que tratem dos 

temas de bioética no contexto hospitalar. 

PALAVRAS CHAVE: Palavras-chave: comitês de 

bioética, profissionais de saúde 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Malformações congênitas graves 

são constantemente descritas na literatura e 

configuram uma realidade na prática clínica. 

Contudo, ainda existem dilemas éticos perante 

os cuidados frente a esses casos, que exigem 

uma capacitação diferenciada dos profissionais 

de saúde. OBJETIVOS: Identificar na literatura 

os principais aspectos éticos na condução de 

pacientes com malformações congênitas 

potencialmente letais. MÉTODOS: Trata-se de 

uma revisão sistemática de literatura. Os artigos 

foram pesquisados na base de dados PUBMED, 

entre 2008 e 2018, utilizando os descritores: 

ético e malformações congênitas letais, com 

seus equivalentes em inglês. Um total de 8 

artigos foram encontrados sobre o tema, e após 

a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 

5 artigos foram analisados. RESULTADOS: 

Dentre os artigos revisados, dois deles se 

tratava de uma revisão da literatura, enquanto 

que um era relato de casos e o último fez um 

relato associado a uma revisão de literatura. 

 DISCUSSÃO: O termo “letal” muitas vezes leva 

a interpretações erronias, seja por parte do 

profissional quanto da família, devendo-se, 

assim, ser evitado nas diretrizes perinatais e no 

aconselhamento após o diagnóstico pré-natal. 

Há múltiplos fatores envolvidos no atendimento 

de fetos com malformações letais. Para 

condições graves, mesmo que não sejam letais, 

é justificado os cuidados paliativos perinatais, e 

cuidados obstétricos focados na mãe.  No 

atendimento de gestante, deve-se valorizar os 

princípios éticos (justiça, autonomia e 

beneficência), bem como prezar por um 

atendimento multiprofissional que atenda a 

paciente e sua família, a fim chegar a uma 

conclusão sobre conduta a ser tomada. Um dos 

artigos defende que a ressuscitação a princípio, 

caso necessária, seja feita e posteriormente 

avaliar risco-benefício de tratamentos 

agressivos juntamente aos familiares. Por fim, 

um dos artigos demonstrou que é importante 

avaliar cada caso de forma personalizada, bem 

como explorar alternativas à ressuscitação 

agressiva e a possibilidade de correção de 

alguns defeitos, prezando a beneficência e 

melhorando a qualidade de vida do indivíduo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Notou-se a que a 

participação familiar é de fundamental 

importância na tomada de decisão em casos de 

malformação congênita. Além disso, deve-se 

valer dos princípios da bioética para tomada de 

condutas nesses casos de prognóstico 

reservado. Faz-se necessário capacitação de 

qualidade de profissionais de saúde que vão 

lidar com tais casos, para assim evitar decisões 

que vão contra os princípios da bioética, 

obtendo melhor performance na condução do 

caso. No entanto, é válido destacar que a 

literatura sobre o tema ainda é pobre e, 

portanto, mais pesquisas sobre o tema são 

necessárias. 

PALAVRAS CHAVE: bioética; anormalidades 

congênitas.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Temas como vida e morte 

sempre despertam a reflexão filosófica. Dessas, 

emergem indagações as quais nem sempre são 

simples de responder. Com o desenvolvimento 

tecnológico, benefícios inumeráveis são 

alcançadas nas áreas biológicas. Surgem 

inquietações que impulsiona a buscar 

respostas: como deve ser os últimos momentos 

de uma pessoa em estado terminal? Qual o 

limite para manter uma pessoa com vida? A 

bioética nasce com a proposta de nortear 

caminhos possíveis para o novo mundo. A 

reflexão filosófica encontra-se no limiar entre 

vida, tecnologia e morte em prol de uma 

possível resposta. OBJETIVOS: •       Identificar 

como a bioética principialista pode contribuir 

para a formação de parâmetros éticos no 

cuidado paliativo através da reflexa 

filosófica.•Investigar obras/documentos que 

relatem/orientam práticas da bioética 

principialista para o cuidados paliativos; 

•Propor meios educacionais para divulgar as 

contribuições da bioética e suas normas éticas 

para os cuidados paliativos através da reflexão 

filosófica. MÉTODOS: O método utilizado é de 

cunho bibliográfico RESULTADOS: Espera-se 

que ao final do referido trabalho possa 

identificar como a bioética principialista pode 

contribuir para a formação de parâmetros no 

cuidado paliativo. Entende-se que princípios 

como autonomia, não-maleficência, 

beneficência e justiça geram, por si só, 

referenciais e bom senso na hora de tomar 

decisões. DISCUSSÃO: Guy Durand, escreve que 

as descobertas científicas no campo da 

medicina necessitam de um novo modo de 

pensar e agir tanto das pessoas da área da 

saúde como da própria sociedade. 

Leo Pessini e Christian Barchifontaine, também 

dissertam acerca da necessidade de um novo 

agir perante os problemas éticos que surgem no 

contexto do avanço tecnológico. A ética não 

consegue abarcar e resolver os problemas 

resultantes do desenvolvimento biológico. Para 

Fátima Oliveira, as pessoas precisam entender 

que a morte não é um fracasso. Em nossa 

sociedade não é fácil para muitas pessoas lidar 

com a perda, a morte. E, ás vezes, sofre-se mais 

com a perda de quem perdeu do que de quem 

partiu. A pessoa em estado terminal é sempre 

instigada a lutar, a recusar a morte. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Espera-se que o 

resultado final desse trabalho possa contribuir 

com a sociedade. Que possa resultar em 

respostas mais acessíveis, que ajude as pessoas 

envolvidas no contexto do estado terminal, 

apesar de toda dor e sofrimento, a lidar melhor 

com a situação. 

PALAVRAS CHAVE: Reflexão filosófica; Bioética; 

Vida; Tecnologia; morte. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os Cuidados Paliativos são ações 

de acompanhamento de pacientes terminais 

para a preservação e promoção da dignidade 

humana na morte. Quando o inevitável final se 

aproxima existe ainda a necessidade que a 

morte passe despercebida tendo como 

característica o combate à doença, a dor e o 

sofrimento na tentativa de vencê-la criando a 

ilusão de sermos imortais OBJETIVOS: Realizar 

uma reflexão sobre os Cuidados Paliativos 

frente a morte indigna como sinal de ruptura da 

a autonomia do paciente. MÉTODOS: Trata-se 

de estudo reflexivo, com busca nas bases de 

dados Scielo, e Pubmed, sobre os Cuidados 

Paliativos frente a morte digna como um direito 

do paciente. RESULTADOS: Ao analisarmos o 

Art. 2º do PL 5559/16, constatamos que através 

da autodeterminação, o paciente é capaz de 

expressar-se segundo sua vontade e suas 

escolhas, livre de coerção externa ou influência 

subjugante.  É necessário ainda, enaltecer o 

direito do paciente de não ser submetido à 

tratamento ou de interrompê-lo, como uma 

ação natural da garantia constitucional da sua 

liberdade de consciência, autonomia jurídica, da 

inviolabilidade de sua vida privada e intimidade 

e, além disso, da sua dignidade DISCUSSÃO: O 

respeito à Autonomia do paciente questiona a 

autoridade médica em relação à escolha de seu 

tratamento.  As decisões médicas tomadas com 

base naquilo que o médico acredita ser melhor 

para o paciente, muitas vezes ferem sua 

autonomia  configurando um grande desafio 

ético como parte do respeito à dignidade do ser 

humano.  Não obstante, defender o direito de 

morrer dignamente, não é o mesmo que 

defender procedimentos ou decisões que cause 

o acelere a morte de um paciente, mas sim, 

lutar e reconhecer a legitimidade de sua 

liberdade e autodeterminação quanto a sua 

escolha do melhor tratamento para cada 

indivíduo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os 

cuidados paliativos aparecem como uma 

resposta à situação da morte indigna 

configurada nos hospitais centrados na cura e 

na tecnologia. Seus princípios norteadores 

devem ser a dignidade e a autonomia do 

paciente perante as ações paliativistas de forma 

a garantir legalmente sua proteção e promoção, 

proporcionando assim uma morte digna a 

todos.  

PALAVRAS CHAVE: Morte digna. Dignidade. 

Vulnerabilidade. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Se espera é estagnação, 

aceitação das condições e por que não, falta de 

tônus para a luta; se esperança é movimento 

(FREIRE, 2004), busca, inquietação, por que, por 

vezes, esperamos e não esperançamos? 

Dignidade (KANT, 2004). Quais amarras retêm o 

ser humano na estagnação de situações 

desfavoráveis e (in)dignificantes e até mesmo 

(des)dignificantes? Essas amarras não são 

visíveis e são dificilmente perceptíveis. São 

laços abstratos que interferem diretamente no 

mundo concreto, tornando material esquemas 

imateriais. OBJETIVOS: Discutir o movimento de 

esperança sentido por professoras de educação 

infantil numa perspectiva (bio)ética-política, na 

interface da produção de dignidade pelo 

trabalho. MÉTODOS: Entrevistas 

semiestruturadas e grupo focal com quinze 

professores, gravadas, transcritas e 

categorizadas, após aprovação do Comitê de 

Ética da Universidade do Vale do Itajaí, SC, sob 

CAEE 92431218.7.0000.0120. RESULTADOS: Os 

resultados foram categorizados, interpretados e 

analisados, a relação com os dados fizeram 

emergir a categoria Esperança. Diferenciando 

esperar de esperançar, o conjunto de 

professores sente a necessidade de mover-se 

enquanto grupo, a fim de transpassar os 

problemas de sua profissão, no entanto, num 

cenário de perda de direitos e um persistente 

modo neoliberal de pensar e viver a vida, além 

de amarras institucionais provenientes de um 

ainda frágil ideal democrático, a estagnação 

persiste, impedindo a produção de dignidade 

pelo trabalho. DISCUSSÃO: A não participação 

nas tomadas de decisão gera a forte 

verticalidade das relações entre os setores 

governamentais que regem a educação 

municipal, fazendo com que um sentimento de 

espera permaneça vigente no grupo de 

professores. Esta é a Esperança 

institucionalmente barrada. Ao mesmo tempo 

que ele sente que seu papel é o de acreditar no 

aluno, de estimular a Esperança com sua turma, 

a falta de estrutura, a nível de apoio 

institucional, faz com que a produção da 

dignidade que o professor estimula no aluno e 

também nele, seja fraturada. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Reconhecer valores e flagelos, robustez 

e pequenez, no outro de si, pode ser sinal de 

uma centelha de Esperança que nasce a partir 

do reconhecimento, entre iguais, de uma noção 

de real necessidade de mover-se. Num núcleo 

de educação infantil, este mover-se é coletivo, 

visto que a missão de educar é compartilhada 

por todos, cada um com seu papel individual 

visando ao bem coletivo. Portanto, fortalecer o 

sentimento coletivo, sob perspectiva 

democrática é enaltecer a produção de 

dignidade entre iguais na missão de educar. 

PALAVRAS CHAVE: Dignidade. Professor. 

Educação Infantil. Saúde 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Durante o atendimento ao 

trauma no Pré-hospitalar Móvel podem emergir 

diversos problemas éticos que exigem uma 

tomada de decisão efetiva e prudente. Nas 

discussões bioéticas a prática deliberativa pode 

ser um caminho favorável para a condução da 

razoabilidade sem danos para os usuários e 

profissionais envolvidos nos atendimentos de 

rua, equacionando o curso ótimo das tomadas 

de decisões frente à vítima de trauma. 

OBJETIVOS: Descrever as etapas da Deliberação 

Moral na proposta de Diego Gracia frente aos 

problemas éticos vivenciados por enfermeiras 

durante o atendimento a vítima de trauma no 

Atendimento  Pré –hospitalar Móvel. 

MÉTODOS: Relato de experiência sobre a 

aplicação do método da Deliberação Moral na 

proposta de Diego Gracia frente aos problemas 

éticos vivenciados por enfermeiras durante o 

atendimento da vítima de trauma no 

Atendimento Pré-hospitalar Móvel. 

RESULTADOS: O caso foi descrito como uma 

ocorrência fictícia que envolveu o atendimento 

de uma vítima de traumatismo crânioencefálico 

grave realizado pela equipe de Suporte Básico 

composta por enfermeira, técnico de 

enfermagem e condutor, em local situado a 

mais de cem quilômetros do Hospital de 

Referência, que teve como desfecho a 

solicitação do Médico Regulador para 

permanência do usuário em Hospital local de 

pequeno porte, sem complexidade para 

atender o caso. O  problema ético eleito para 

análise foi descrito como: Até que ponto a 

enfermeira como corresponsável pelo 

atendimento realizado no Pré -  hospitalar 

Móvel deve acatar a decisão do Médico 

Regulador sem questionamento, considerando 

que ela reconhece os riscos iminentes para o 

usuário? Posteriormente realizou-se a 

identificação dos valores implicados e em 

conflito; análise dos cursos de ação possíveis; 

decisão sobre o melhor curso de ação para o 

caso e verificação da consistência através da 

prova de legalidade, publicidade e 

temporalidade. DISCUSSÃO: Esse estudo 

destaca a Bioética Deliberativa como proposta 

metodológica para a condução de um caso que 

envolve as situações de emergência vivenciadas 

por enfermeiras, potencializando a tomada de 

consciência moral dessas profissionais frente as 

ações e decisões éticas no atendimento ao 

trauma. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Deliberação 

Moral  como método sistematizado pode ser 

uma ferramenta eficaz para o destaque e 

condução das questões éticas/bioéticas 

vivenciadas no Atendimento Pré-hospitalar 

versando uma prática cotidiana segura, 

dialógica que preserve o respeito e dignidade 

da vítima de trauma atendida no cenário de rua. 

PALAVRAS CHAVE: Socorro de urgência. 

Bioética Clínica. Deliberação Moral. 

Enfermagem 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A adoção de estratégias de e-

Saúde e sistemas de informação tem 

demonstrado crescentes potencialidades para 

melhoria da segurança, eficácia da assistência à 

saúde. São igualmente promissoras as 

aplicações para pesquisa científicas, com o 

cruzamento de grandes volumes de dados, o 

chamado Big Data. (BRASIL, 2017) Nesse 

contexto, surge uma nova dinâmica nas 

relações do setor da Saúde, entre pacientes, 

profissionais e esferas pública e privada. A 

bioética e a ética profissional devem servir 

como mediadora de conflitos e interesses na 

dinâmica dessas relações.Novos temas e 

questões de estudo bioético surgem neste 

cenário: confidencialidade, segurança, sigilo, 

autonomia e humanização da assistência. 

Ademais, a desigualdade de acesso e escassez 

de recursos são questões bioéticas que definem 

a estratégia nacional de e-Saúde. OBJETIVOS: 

Identificar os principais impactos e questões 

bioéticas com a inserção das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) na 

Saúde.Propor reflexão sobre possíveis 

mudanças na relação médico-paciente e a 

necessidade de humanização no cuidado, com a 

inserção das tecnologias digitais. MÉTODOS: Foi 

realizada uma revisão sistemática de literatura, 

seguindo as recomendações PRISMA, com 

artigos publicados nos últimos 5 anos e 

indexados à base de dados MEDLINE. Termos 

de pesquisa: “Telehealth AND Bioethics”; 

“Health Information Technology AND Bioethics” 

e “Mobile Health AND Bioethics”. Idiomas- 

Português, inglês e espanhol. RESULTADOS: 

foram selecionados 5 artigos para compor a 

revisão sistemática:  

“The Ethics of Health Information Technology in 

Oncology”  (LeBlanc et al 2013)“Ethical Issues of 

Social Media  sage in Healthcare.” (Denecke et 

al 2015) 

“Ethical sharing of health data in online 

platforms ” (Riso et al 2017)  

“A mobile revolution for healthcare?” (Lucivero 

e Jongsma, 2018) 

“Leaving patients to their own devices?” (Ho e 

Quick, 2018) DISCUSSÃO: A e-Saúde e m-Saúde 

tem apresentado grandes promessas para 

melhoria da eficácia, autonomia e acesso à 

saúde de populações e indivíduos. Apesar disso, 

são carregadas de incertezas quanto a seus 

potenciais riscos à privacidade e segurança; 

modificando também a interação na relação 

terapêutica e no auto cuidado. São 

questionáveis o grau e tipo de autonomia 

proporcionadas por estas tecnologias, ainda 

caras e nem sempre acessíveis ou cômodas para 

determinados grupos de usuários ou pacientes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: As tecnologias não 

devem substituir o contato humano na 

perspectiva do cuidado à saúde, sob o risco de 

incorrer em danos iatrogênicos e perda da 

solidez na aliança terapêutica. Os usuários 

devem ser informados dos potenciais riscos e 

benefícios, sendo o consentimento informado a 

medida ideal a ser tomada. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O caráter associativo das 

pessoas faz da vida, um valor a ser respeitado.¹ 

A variância cultural entre outros aspectos 

sociais, influi na compreensão e importância 

deste evento. O direito à vida passou a ser 

reconhecido e protegido como um bem de 

direitos humanos e jurídico¹, alcançando 

proteção constitucional no Brasil,  em 1988². A 

sobrevida evidencia, no entanto, que o direito à 

vida extrapola o conceito biológico, 

contemplando sua qualidade. Neste contexto, o 

dever e o poder no processo de terminalidade 

se impõe. OBJETIVOS: Analisar, de acordo com 

a autonomia do indivíduo sob cuidados de 

saúde, avanços normativos das Diretivas 

Antecipadas de Vontade no Brasil. MÉTODOS: 

Pesquisa de revisão bibliográfica nas bases de 

dados científicos: Scielo e Pubmed, livros e 

registros eletrônicos normativos, no período de 

abril à julho de 2019. RESULTADOS: Por meio 

das Diretivas antecipadas de vontade o 

indivíduo declara  seu desejo sobre a 

terapêutica assistencial a ser aplicada quando 

não mais puder se manifestar e estabelece o 

uso deste instituto exercendo sua autonomia. 

Observa-se no Brasil avanços normativos 

relevantes em consonância com as leis 

europeias e americanas. DISCUSSÃO: Refletir 

sobre o respeito à liberdade individual e a vida, 

ambos direitos que se autorregulam em um 

sistema de peso e contrapeso resguardados em 

nossa Constituição, é entender que não há 

liberdade plena.  

Sendo a autonomia uma forma de expressão da 

liberdade e, considerando que os preceitos 

morais e bioéticos que regem um grupo social 

limitam seu exercício, entende-se que a 

autonomia é o resultado do equilíbrio entre o 

ideal de liberdade e o real. Os ditames legais 

complementam os elementos de análise sobre 

o exercício da autonomia e neste contexto, o 

Brasil precisa avançar na definição de normas 

que regulamentem  as Diretivas Antecipadas de 

Vontade.O marco inicial em nossa legislação 

deu-se pela lei estadual 10.241/99³ que definiu 

o direito de escolha dos usuários dos serviços 

de saúde e a Resolução CFM nº1995/12 que 

estabeleceu o conceito de DAV, porém a 

necessidade de uma norma geral que abarque 

todos os profissionais de saúde, bem como os 

indivíduos sob assistência, culminou no projeto 

de lei da ALESP nº 231/18 que garante, direito à 

informação e direito de manifestação do 

impúbere, importante instrumento para evitar a 

judicialização. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Entende-se que, as perspectivas são positivas 

para adoção de modelos protocolares nos 

hospitais e serviços de saúde, bem como a 

criação de núcleos interdisciplinares para 

orientação dos indivíduos a elaborarem suas 

DAV. 

PALAVRAS CHAVE: diretivas antecipadas; 

autonomia pessoal; bioética, cuidados 

paliativos; legislação como assunto. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Bioética e educação são duas 

áreas do saber e da práxis que se relacionam 

diretamente e que se retroalimentam. Dada 

esta inter-relação, interessa saber a relevância 

que tem sido atribuída à educação por parte 

dos estudiosos da bioética. OBJETIVOS: Esta 

pesquisa teve por objetivo identificar a 

“educação” enquanto objeto de estudo 

bioético. MÉTODOS: Para tanto, valeu-se de 

uma análise bibliométrica de duas importantes 

revistas brasileiras da área: a “Revista Bioética” 

e a “Revista Brasileira de Bioética”. A coleta de 

dados foi realizada por meio da busca de artigos 

científicos publicados com os termos 

“educação” e “ensino” citados em seu resumo. 

Os critérios de inclusão contemplaram artigos 

completos que possuem temática relativa à 

educação, sem limite temporal de publicação. 

Os critérios de exclusão descartaram resumos 

de anais e editoriais. RESULTADOS: Dentre os 

1464 artigos publicados até o presente 

momento por ambas revistas, 162 

mencionavam os termos buscados. Após 

aplicação dos critérios de exclusão, restaram 52 

publicações, representando 16,22% do total de 

artigos publicados. Esses artigos incluídos 

foram, então, categorizados tematicamente: 24 

deles como “Ensino de Bioética”, 15 como 

“Formação Profissional”; 06 como “Outros 

Temas”; 04 como “Percepções sobre 

Bioética/Ética” e 03 como “Direitos Humanos e 

Bioética”. DISCUSSÃO: Ao se analisar os artigos 

incluídos em “Ensino de Bioética” (24), 

observou-se que a maior parte deles trata do 

ensino superior (17), e destes, a maioria aborda 

o ensino na Medicina. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Concluiu-se pela predominância desta 

abordagem em detrimento de outras formações 

acadêmicas, assim como da abordagem da 

Bioética quase que exclusivamente no nível 

educativo superior, a despeito de sua relevância 

nos problemas educacionais e da sua potência 

para a formação de pessoas e cidadãs 

eticamente competentes e socialmente 

comprometidos, uma tarefa que deve começar 

precocemente no sistema educativo. 
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Bibliometria. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

AGOSTINI, N. Educação, bioética e cidadania: 
aproximações, convergências e 
transversalidades na perspectiva da teoria 
crítica. Revista Sul-Americana de Filosofia e 
Educação (RESAFE), [S.I], n.29, p.102-115, 2019. 
DOI: 10.265/resafe.v0i29.21009. Disponível em: 
https://periodicos.unb.br/index.php/resafe/arti
cle/view/21009. Acesso em: ago. 2019. 

MEDEIROS, I.L., VIEIRA, A., BRAVIANO, G., 
GONÇALVES, B.S  l. Revisão sistemática e 
bibliometria facilitadas por um Canvas para 
visualização de informação. Revista Brasileira de 
Design da Informação [online]. 2015; 12(1): 93-
110. ISSN 1808-5377. Disponível em: 
https://www.infodesign.org.br/infodesign/articl
e/view/341/213. Acesso em: ago. 2019. 

 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

365 
 

Enfermagem e meio ambiente: importância da formação bioética 
Título do trabalho 

Pôster Impresso 
Modalidade 

Bioética e Educação 
Área Temática 

PATRICIA DE FATIMA PIRES DE ALCANTARA 
Autor Apresentador 

PATRICIA DE FATIMA PIRES DE ALCANTARA, BARBARA KATHLEEN SOUSA 
Autores 

  

Código: 2257 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A enfermagem é uma profissão 

que deve ser vista como uma ciência e arte do 

cuidado com o próximo. Sempre que referimos 

à questão do cuidado, nos vem logo as 

exaustantes rotinas em hospitais. Todavia, o 

papel do enfermeiro é muito abrangente e, 

muitas vezes, não são conhecidas pelos 

próprios estudantes de enfermagem. A questão 

do meio ambiente é de relevância para o 

processo saúde doença e, dessa forma precisa 

ser incluída e discutida nos cursos de graduação 

em enfermagem. Para a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), o meio ambiente contempla 

tudo que é externo ao ser humano, dividido em 

físico, biológico, cultural e social, sendo que 

qualquer um ou todos podem interferir no 

estado de saúde da população. Na área da 

saúde não se pode adotar essa visão, pois sabe-

se que o meio ambiente não é apenas um fator 

externo ao ser humano, este está inserido nele 

interagindo o tempo todo. O Código 

Internacional de Enfermagem define que o 

enfermeiro deve ser responsável pela 

preservação do meio ambiente, protegendo-o 

contra o empobrecimento, a degradação e a 

destruição (CAMPONOGARA, KIRCHHOF & 

RAMOS, 2006). Dessa forma, a discussão sob 

olhar da bioética precisa ser praticada e inserida 

nos cursos de graduação em enfermagem, pois 

entre suas principais características está em ser 

uma ciência da qual o ser humano é sujeito e 

não somente objeto. OBJETIVOS: Verificar a 

importância da bioética na formação do 

enfermeiro para uma atuação efetiva em 

relação ao meio ambiente. MÉTODOS: 

Levantamento bibliográfico de artigos 

científicos que tratem do tema. RESULTADOS: 

Segundo Bruzus, 2011, como resultado de sua 

pesquisa, “...os graduandos de enfermagem, de 

forma geral, constroem representações sociais 

sobre o conceito de meio ambiente e da relação 

da atuação profissional com essa temática, no 

entanto esses conceitos parecem superficiais e 

não remetem a discussões mais críticas ou 

intervenções profissionais futuras efetivas...”. 

Dos 30 artigos pesquisados, 22 mostram que 

não há formação do enfermeiro de forma crítica 

em relação ao meio ambiente, e tão pouco se 

faz na disciplina de bioética, pois esta tem se 

apresentado deontológica e conceitual. 

DISCUSSÃO: De acordo com os resultados 

apresentados é preciso ter uma mudança na 

abordagem da disciplina de bioética, 

trabalhando seus verdadeiros objetivos, 

trazendo humanização, personalização nos 

serviços de saúde, levando o estudante ao olhar 

crítico, para discussões que levem além das 

intervenções profissionais básicas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A bioética trata de 

uma pluralidade de níveis de reflexão, sendo 

necessária para formação integral do 

enfermeiro. 

PALAVRAS CHAVE: bioética, enfermagem, meio 

ambiente. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Atualmente, o desenvolvimento 

de programas de ensino de bioética para 

profissionais da área da saúde durante a sua 

graduação tem sido uma preocupação nacional 

e internacional, tendo em vista a extensa 

produção de tecnologias no âmbito da saúde, 

evidenciando a necessidade da defesa da vida e 

da dignidade humana. OBJETIVOS: Motivar 

grupos de diversas áreas para participar da 

divulgação e ensino da Bioética através de Ligas 

Acadêmicas. Busca-se instaurar um ensino 

transversal em todos os cursos médicos e 

biomédicos da Universidade - através de 

esclarecimento e ensino, principalmente, sobre 

pesquisa envolvendo seres humanos, bem 

como outros núcleos indispensáveis da bioética 

na metodologia científica. MÉTODOS: Sabe-se 

que as Ligas acadêmicas integram assistência, 

ensino, pesquisa e extensão a atividades 

voltadas para o exercício da cidadania. Nesse 

sentido, a formulação de equipes estudantis 

que se organizem em “forças-tarefa” para 

auxílio no uso da Plataforma Brasil, e ensino de 

princípios éticos em pesquisa é essencial para 

integrar o conhecimento técnico e clinico com a 

bioética. O método escolhido, portanto, foi a 

criação de uma Liga Acadêmica de Bioética que 

forneça uma base sólida para a utilização da 

Plataforma Brasil presencial ou virtualmente. 

Além disso, teremos a criação de um corpo 

estudantil que formule folhetos virtuais e físicos 

sobre o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade correspondente (UFRJ-Campus 

Macaé), o endereço eletrônico e a informação 

de que toda pesquisa com dados humanos 

necessita ser submetido ao CEP. Esses 

informativos serão distribuídos, nas primeiras 

semanas de aula, de forma física e virtual (por 

mídias sociais), para as turmas recém-

ingressadas na universidade. RESULTADOS: 

Espera-se que o ensino de bioética nas 

universidades seja mais efetivo, indo muito 

além de uma obrigatoriedade curricular. 

DISCUSSÃO: O ensino bioético ainda é uma 

problemática no cenário brasileiro, pois apesar 

da ministração de disciplina Bioética em 

algumas universidades, essa temática ainda é 

apenas complementar, e não foco indispensável 

do processo de ensino-aprendizagem na 

formação acadêmica dos cursos de saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A necessidade de um 

ensino consolidado em bioética é necessária 

para transmitir aos estudantes valores éticos e 

morais, além de conhecimento puramente 

técnico, processo que pode e deve ser 

engendrado de maneira simples e com o 

envolvimento direto e ativo dos acadêmicos. 

PALAVRAS CHAVE: ensino de bioetica, ética, 

pesquisa em seres humanos, liga académica, 

área da saúde, estudantes,acadêmicos 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A educação em enfermagem 

tem passado por diferentes fases de 

desenvolvimento, ao longo do tempo. 

Apresenta reflexos das questões relacionadas à 

Ética profissional e Bioética, que são 

inalienáveis ao processo ensino-aprendizagem. 

OBJETIVOS: Revisar a literatura quanto ao 

ensino de Ética profissional e Bioética na 

formação em enfermagem. MÉTODOS: 

Reflexão teórica, ancorada em revisão narrativa 

de literatura a partir de artigos publicados nas 

bases de dados: Banco de Dados em 

Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO). Utilizaram-se os descritores: Ensino, 

Ética, Bioética, Educação em Enfermagem. 

Foram incluídos artigos publicados a partir do 

ano de 2001; disponíveis na íntegra e no idioma 

português. O recorte temporal foi utilizado com 

base no ano de promulgação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Enfermagem, documento que orienta a 

formação fundamentada nos princípios éticos e 

bioéticos. Procedeu-se à leitura reflexiva do 

material, 21 artigos científicos - quatro da base 

BDENF, doze da LILACS e cinco da SciELO. 

RESULTADOS: O ensino da Ética profissional e 

Bioética na formação do enfermeiro deve se 

fundamentar em aspectos holísticos e 

influenciados por modificações nas políticas 

regulamentadoras do ensino superior. Deve 

considerar, também, as mutações na área da 

saúde e enfermagem, nos campos político, 

econômico e sociocultural. Nessa perspectiva, 

as novas configurações no panorama da saúde, 

com a criação do Sistema Único de Saúde, a 

orientação para formação generalista e atrelada 

às realidades biopsicossociais e epidemiológicas 

da população, reforçam a necessidade da 

formação bioética. DISCUSSÃO: A formação em 

enfermagem é marcada por desafios, pois, 

ainda predomina a maior valorização da 

tecnociência centrada no modelo 

hospitalocêntrico, apesar da coexistência da 

fome, miséria, injustiça, corrupção política, e a 

desigual alocação de recursos e de distribuição 

dos serviços de saúde. Demanda-se, portanto, 

um profissional com postura ética e crítico-

reflexivo. Na graduação, é necessário propiciar 

um ambiente favorável ao ensino e prática da 

Ética e Bioética. A discussão acerca dos 

contextos e conflitos existentes no mundo do 

trabalho e na sociedade, e estratégias de 

integração ensino-serviço-comunidade devem 

ser aplicadas. O Projeto Pedagógico precisa 

orientar a transversalidade no ensino da Ética 

profissional e Bioética, articulando os 

conteúdos, debates epistemológicos sobre a 

práxis e reflexão crítica. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A transformação da prática em saúde 

requer uma formação em enfermagem com 

competências concernentes ao referencial 

ético, bioético e humanístico. 

PALAVRAS CHAVE: Ensino; Ética; Bioética; 

Educação em Enfermagem; Ética em 

Enfermagem.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os Cuidados Paliativos (CP) 

buscam aliviar os sintomas, a dor e sofrimento 

de pacientes com doenças ameaçadoras da vida 

ou em fase final de vida, desde uma perspectiva 

integral, incluindo, portanto, a dimensão 

espiritual/religiosa, bem como o cuidado aos 

familiares. Entretanto, a abordagem de 

questões espirituais/religiosas pelos 

profissionais de saúde ainda é tímida e não se 

tem conhecimento de estudos no Brasil sobre a 

relação entre espiritualidade/religiosidade (E/R) 

e as tomadas de decisão em saúde. OBJETIVOS: 

Evidenciar como o perfil E/R dos familiares se 

relaciona às tomadas de decisão nos CP. 

MÉTODOS: Trata-se de um estudo de 

abordagem qualitativa, descritiva com 

metodologia mista. Participaram da pesquisa 12 

familiares de pacientes em CP, internados em 

dois hospital universitário de Curitiba, Brasil. A 

coleta de dados foi realizada por meio de 

questionário sócio-demográficos, Escala de 

Coping Espiritual/Religioso, Escala da 

Centralidade da Religiosidade e entrevista 

semiestruturada. RESULTADOS: Os resultados 

mostraram um perfil E/R composto pela alta 

centralidade da religiosidade, utilização de 

coping Espiritual/Religioso positivo como 

estratégia de enfrentamento, crença em Deus e 

afiliação a uma religião. Os significados 

atribuídos a doença foram associariam a 

vontade divina, fatalidades, questões biológicas, 

pessoais e sociais.  Familiares de paciente em 

CP decorrente de traumas, apresentaram mais 

questionamentos sobre os porquês da situação 

e conflitos E/R. Apesar da relevância da E/R 

para os familiares,  foi observado falta de apoio 

espiritual por parte dos profissionais de saúde. 

Por outro lado, os familiares acreditavam que a 

abordagem E/R deveria ser feita por capelães, 

pastores ou líderes religiosos, não pelos 

profissionais de saúde. Nenhum conflito entre 

as orientações médicas e crenças 

espirituais/religiosas foi relatado. Para os 

familiares as recomendações dadas pela equipe 

médica foram consideradas uma forma de 

expressão e manifestação do poder de Deus. Ao 

seguir a orientação dos médicos, eles estavam 

em conformidade com a vontade de Deus. 

DISCUSSÃO: As percepções dos familiares 

indicam a internalização do modelo biomédico, 

abordagem desintegrada e a necessidade de 

cuidado ético que inclua E/R no tratamento. A 

minimização, ou pouca valorização, dessa 

dimensão pode gerar cuidados inadequados e 

impactos negativosnas tomadas de decisão em 

CP. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Dado o pequeno 

número da amostra, não é possível generalizar 

os resultados. Estudos como maior número 

maior de participantes pode aprofundar o 

entendimento do papel da E/R, desde uma 

perspectiva Bioética, nos processos de tomadas 

de decisão em saúde. Estudo aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, Parecer 

consubstanciado número 1.954.260. 

PALAVRAS CHAVE: Cuidados Paliativos. 

Espiritualidade/Religiosidade. Coping. Tomadas 

de Decisão. Família. Bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este trabalho foi construído com 
base nos relatórios dos estudantes membros do 
projeto de extensão universitária intitulado 
“Ética em Pesquisa para Participantes de 
Pesquisa”, realizado no Hospital  niversitário 
Clementino Fraga Filho pela equipe do 
Laboratório de Ética em Pesquisa  do Núcleo de 
Bioética e Ética Aplicada ambos da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. OBJETIVOS: Trata-se 
de um relato de experiência de estudantes de 
graduação em um projeto de educação em 
saúde cujo objetivo foi dialogar com os 
pacientes  sobre a pesquisa clínica e os direitos 
do participante de pesquisa estabelecendo uma 
relação dialógica. MÉTODOS: As ações 
ocorreram de maneira dialógica e com suporte 
de cartilha ilustrativa elaborada em 
consonância com a resolução CNS 466/12. Os 
graduandos participaram de encontros com a 
equipe executora para debater o principialismo 
e a resolução e, posteriormente abordaram os 
pacientes apresentando-lhes a cartilha do 
projeto. RESULTADOS: Os graduandos 
consideraram importante a oportunidade de 
propagar informações acerca da bioética, 
ajudando na conscientização sobre os direitos 
dos participantes de pesquisas, uma vez que 
durante a abordagem puderam captar que: 
alguns pacientes que já participaram ou são 
participantes de pesquisas desconhecem seus 
direitos, o TCLE, os riscos e os benefícios; que 
ex-participantes declararam não saberem os 
dados e resultados das pesquisas que 
auxiliaram a desenvolver; que alguns 

expressaram acreditar que só existem pesquisas 
de medicamentos e têm a impressão de serem 
vistos como cobaias. Por fim, relataram que 
muitos acompanhantes responsáveis por 
pacientes demonstraram satisfação e 
consideraram as informações recebidas 
relevantes. DISCUSSÃO: O propósito  é 
apresentar as experiências e percepções dos 
alunos quanto às vivências no projeto de 
extensão relatadas na avaliação final feita por 
toda a equipe. Os graduandos, por sua vez, 
discorreram o quão positivo foi o envolvimento 
no projeto, particularmente, a troca de 
experiências entre os alunos e pacientes 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em suma, conclui-se 
que a possibilidade de trocas de experiência 
entre os estudantes e pacientes tratados em um 
hospital universitário contribui para a melhor 
formação de futuros pesquisadores, mais 
preocupados com o participante  e com seus 
direitos e também para a disseminação entre os 
pacientes de informações acerca da pesquisa 
clínica e da bioética.  

PALAVRAS CHAVE: Bioética; Ética em 
pesquisa;Participante de Pesquisa 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este trabalho e parte do 
resultado de um projeto de extensão que 
buscou por em contato graduandos e 
participantes de pesquisa em uma relação 
diálógica em busca de compreender o ambiente 
da pesquisa clínica. OBJETIVOS: Diante desta 
questão propôs-se um projeto extensionista 
com graduandos e pacientes, potenciais 
participantes de pesquisa, cujo objetivo era 
capacitá-los em ética em pesquisa e em 
estratégias pedagógicas para trabalhar com a 
cartilha intencionando promover a 
compreensão dos participantes de pesquisa 
sobre seus direitos. MÉTODOS: Para tanto, a 
equipe executora do projeto, composta por 
docentes, técnicos e pós-graduandos, 
incorporou graduandos de Fonoaudiologia e 
Terapia Ocupacional da UFRJ e da Universidade 
Veiga de Almeida. Na fase preliminar do projeto 
a equipe atualizou uma cartilha, elaborada em 
2010 por pesquisadores e representantes de 
usuários do HUCFF, com história em quadrinhos 
para facilitar a compreensão dos pacientes 
sobre o que é pesquisa clínica e ética em 
pesquisa e sobre o que ele pode esperar do 
projeto, do pesquisador e da instituição.A 
primeira parte do projeto foi composto por  
encontros semanais onde foram debatidos o 
funcionamento da pesquisa clínica, o 
principialismo e a Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde  CNS nº466/2012, que trata 
de ética em pesquisa. Foram feitas simulações 
para que os graduandos se sentissem mais 
seguros na abordagem dos pacientes. 

RESULTADOS: Foram abordados 157 pacientes 
dos quais 149 aceitaram conversar com a 
equipe. Destes apenas 34 declararam serem 
participantes de pesquisa. Como atividade de 
avaliação da ação extensionista os pacientes 
foram perguntados sobre sua utilidade e se já 
tinham conhecimento das informações contidas 
na cartilha, 148 consideram importante o 
contato e 133 informaram terem adquirido 
novos conhecimentos. DISCUSSÃO: Problema 
atual no campo da ética em pesquisa a 
'therapeutic misconception' ou erro de 
concepção dos participantes confunde o 
significado de pesquisa e de assistência. A falta 
de informação permite que participantes de 
pesquisa clínica, considerem que os dois são 
idênticos.  Essa confusão somada a autoridade 
médica dificulta que a pesquisa clínica seja de 
fato realizada sob critérios éticos. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Consideramos que o 
estabelecimento da interação dialógica entre a 
equipe, os estudantes e os participantes de 
pesquisa clínica na abordagem dos temas a que 
o projeto se propôs foi de grande importância 
para a construção de um conhecimento novo e 
a contribuição das questões trazidas pela 
comunidade usuária do HUCFF foi fundamental. 

PALAVRAS CHAVE: Pesquisa Clínica; 
Therapeutic Misconception, Assistência; 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Todas as profissões têm seus 

riscos inerentes a sua atividade profissional e ao 

ambiente de trabalho. Poucos estudos foram 

publicados sobre fatores de riscos profissionais 

entre trabalhadores das artes. Os 

conservadores-restauradores (CR) de pinturas 

estão expostos a diversos fatores de riscos, 

entre eles os químicos e os ergonômicos.  A 

saúde/segurança necessita da avaliação dos 

fatores para que possamos quantificar e 

analisar os riscos, tendo como finalidade a 

adoção consistente de medidas de promoção da 

saúde. A visão de saúde no trabalho ancorada 

na concepção de uma ou múltiplas causas do 

processo saúde-doença constitui o arcabouço 

legal para o reconhecimento das chamadas 

doenças profissionais ou do trabalho. Implica o 

entendimento de que há fatores de riscos que, 

ao atuarem no organismo, causam doenças 

específicas. Porém, nem sempre é possível 

reconhecer de maneira objetiva o agente 

causador ou os determinantes da doença ou do 

processo de adoecimento, tanto pelos próprios 

trabalhadores quanto pelo Estado, o que pode 

favorecer o adoecimento e levar a perda de 

direitos, sendo essa uma questão ética, legal e 

de justiça social importante no campo do 

trabalho, ao que a bioética pode contribuir com 

seus referenciais de análise. OBJETIVOS: Avaliar 

os fatores de riscos referentes ao ambiente de 

trabalho dos CR de pinturas a partir das 

observações feitas no ambiente de trabalho. 

MÉTODOS: Este estudo faz parte de um projeto 

de Extensão de uma Universidade Federal. Foi 

iniciado em julho de 2019 e envolve alunos de 

graduação dos cursos de Conservação e 

Restauração, Saúde Coletiva, e fisioterapia. São 

observados e analisados os ateliers (ambientes 

de trabalho) de CR de pinturas. RESULTADOS: 

Os alunos de graduação  são treinados em 

Bioética, Análise de riscos químicos e 

ergonômicos e seu impacto na saúde bem como 

na utilização de medidas preventivas. 

Supervisionados, eles fazem as visitas aos 

ateliers (fundamentais para observação e 

avaliação crítica do ambiente de trabalho). A 

análise ergonômica do trabalho e a dos riscos 

químicos (tempo de exposição, manipulação 

dos produtos, uso de EPI e EPC), são 

importantes na proposição de recomendações 

que garantam o bem-estar dos trabalhadores 

de ateliers. DISCUSSÃO: Foi grande a adesão 

dos alunos ao projeto de extensão. Participação 

efetiva deles nas discussões teóricas e 

engajamento as práticas seguras no ambiente 

de trabalho. Serão analisados ainda os riscos 

químicos e ergonômicos principais para essa 

categoria profissional. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Até o momento a interação dos alunos mostra-

se extremamente importante na adoção de 

medidas preventivas no ambiente de trabalho 

do CR de pinturas. 

PALAVRAS CHAVE: Riscos Ocupacionais; 

Ergonomia; Bioética; Trabalho; Conservação e 

Restauração de Pinturas; 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEPs) são parte de um sistema, coordenado 

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do 

Conselho Nacional de Saúde, que avalia as 

questões éticas das pesquisas com seres 

humanos, com vistas à proteção dos 

participantes. Nessa atuação dos CEPs também 

se destaca o seu caráter educativo, voltado à 

formação em ética em pesquisa de seus 

membros. Os integrantes de um CEP, embora 

oriundos de diversas áreas de formação, devem 

desenvolver sua formação em ética em 

pesquisa para realizarem a apreciação dos 

projetos. Nesse sentido, a formação continuada 

dos membros de CEP requer abordagens que 

auxiliem nesse processo, tanto para os novos 

membros, como para as situações de novas 

normativas do sistema CEP/Conep. No caso da 

Resolução CNS n. 510/2016, verifica-se que 

ainda existem dúvidas e dificuldades de 

implementação no conjunto de CEPs no país, 

embora a sua vigência desde 2016. OBJETIVOS: 

O estudo tem o objetivo de produzir e avaliar 

um material de ensino dirigido a membros de 

CEPs, voltado à formação continuada em ética 

em pesquisa com seres humanos e abordando 

as pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. 

MÉTODOS: O material de ensino foi construído 

com base na proposta de Kaplún (2003), 

abordando os eixos conceituais, comunicacional 

e pedagógico. A sequência didática foi 

elaborada na forma de material textual, com a 

inserção de referências comentadas e links para 

outras possibilidades de leitura, como vídeos na 

internet. O conteúdo foi distribuído em quatro 

módulos, onde são discutidos aspectos do 

sistema CEP/Conep, da Resolução CNS n. 

510/2016 e do papel educativo do CEP. 

RESULTADOS: A avaliação da sequência didática 

foi realizada em três encontros com 25 

membros de CEPs de Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, do Rio Grande 

do Sul e de Santa Catarina, entre março e maio 

de 2019. Os participantes avaliaram o material 

em relação à sua pertinência para o membro do 

CEP, ao conteúdo e organização em módulos e 

críticas e sugestões. DISCUSSÃO: O material foi 

considerado adequado e com potencial de 

contribuir para a reflexão e compreensão sobre 

o tema por todos os participantes. Foi sugerida 

a incorporação de mais exemplos sobre o 

assunto. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O material 

produzido pode possibilitar ao CEP e aos seus 

membros acesso a documentos já 

sistematizados sobre o tema, incentivando 

tanto a leitura e formação individual do 

integrante, quanto os momentos de discussão e 

reflexão coletivas que se realizam no espaço 

educativo do Comitê de Ética em Pesquisa. 

PALAVRAS CHAVE: Comitê de Ética em 

Pesquisa. Formação continuada. Resolução CNS 

n. 510/2016. Sequência didática. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A violência é um fenômeno 

complexo que envolve diversos fatores. Cruel, 

atinge em grande parte crianças e adolescentes, 

trazendo conseqüências traumáticas. O 

documento “Análise epidemiológica da 

violência sexual contra crianças e adolescentes 

no Brasil, 2011 a 2017” do Ministério da Saúde, 

mostrou que 58.030 crianças foram vítimas de 

violência sexual no Brasil no período (Brasil, 

2018). O Ministério da Saúde elaborou a Norma 

Técnica “Prevenção e Tratamento dos Agravos 

Resultantes da Violência Sexual contra 

Mulheres e Adolescentes”, visando fornecer 

subsídio técnico para que os municípios 

pudessem estruturar uma rede de serviços para 

o atendimento às vítimas de violência sexual 

(Brasil, 2012). Em Florianópolis, no ano 2000 a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e 

Secretaria da Habitação, Trabalho e 

Desenvolvimento Social, reuniram profissionais 

das esferas municipal, estadual, federal e não 

governamental, representando as áreas da 

saúde, da segurança pública, da justiça e do 

desenvolvimento social, organizando os 

serviços prestados às vítimas de violência 

sexual, criando a Rede de Atenção às Vítimas de 

Violência Sexual do Município de Florianópolis 

(RAIVS). Em 2013 a RAIVS foi reestruturada e a 

Secretaria Municipal de Saúde assumiu a 

Secretaria Executiva possibilitando o 

fortalecimento da rede (Florianópolis, 2016). 

Diante desse contexto, foi criado o Grupo de 

Informações de Violência Sexual no município 

de Florianópolis, SC. OBJETIVOS: Estudar casos 

de violência sexual de residentes de 

Florianópolis, abordando informações de 

condutas e fluxo percorrido na rede de atenção; 

Identificar problemas na rede de atenção e 

propor estratégias de enfrentamento conjuntas 

às falhas identificadas. MÉTODOS: Após 

identificação de casos pela Vigilância 

Epidemiológica da SMS, por meio do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação  (SINAN), 

são selecionados casos de recidiva ou por 

solicitação profissional. Mensalmente são 

realizadas reuniões com profissionais das 

diversas instituições envolvidas no atendimento 

das vítimas. O Grupo de Informações é 

conduzido dentro de pressupostos éticos. Entre 

os profissionais estão membros da vigilância 

epidemiológica, conselheiros tutelares, dos 

serviços de atenção e polícia civil. RESULTADOS: 

Em 11 reuniões discutiu-se 19 casos de violência 

sexual em crianças e adolescentes. 

Identificaram-se situações diversas de violência, 

sendo pactuadas ações conforme a necessidade 

de cada vítima. DISCUSSÃO: A violência sexual é 

violação aos direitos humanos. A experiência 

baseada em princípios de Bioética,  esclarece 

situações mediante a complexidade da 

violência. Assegurar o cuidado às vítimas 

contribui para a dignidade das mesmas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A atuação em rede 

aliando a discussão entre profissionais permitiu 

identificar fragilidades no atendimento, 

proporcionando melhora dos serviços e do 

cuidado integral. 

PALAVRAS CHAVE: Violência; Abuso sexual; 

Proteção; Serviços de proteção infantil. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O modelo ético elaborado a 

partir do personalismo pretende promover a 

verdade plena sobre o homem. Já o princípio da 

pessoa humana é uma unitotalidade, ou seja, 

unidade de corpo e espírito, uma totalidade que 

é considerada em todas as suas dimensões 

(física, psíquica, espiritual, social e moral).  A 

compreensão desses conceitos permitem 

relacionar sobres os aspectos éticos que 

circundam a Bioética Personalista, a 

Humanização da morte e o Princípio da 

Dignidade Humana. OBJETIVOS: Relacionar a 

Humanização da morte com a Bioética 

Personalista e o princípio da Dignidade 

Humana. MÉTODOS:  tilizou-se uma análise 

crítica de artigos científicos da base de dados da 

scielo.br , pubmed.gov e MEDLINE sobre os 

aspectos éticos e bioéticos sobre a 

Humanização da morte, Bioética Personalista e 

Princípio da Dignidade Humana. RESULTADOS: 

A bioética personalista é, enfim, uma reflexão 

que afronta as questões éticas referentes à vida 

humana através de uma perspectiva que 

reconhece o ser e a dignidade da pessoa como 

valores absolutos. DISCUSSÃO: A promoção da 

verdade plena sobre o homem que prega a  

Bioética Personalista estabelece que a reflexão 

bioética que quer permanecer humana e 

humanizante deve, ao elaborar seus princípios 

morais, partir do homem como pessoa, ou seja, 

considerar que a pessoa humana é o valor 

fundante, transcendente e normativo, seja da 

reflexão ética, seja da prática que deseja se 

manter plenamente humana e moral.  Nesse 

sentido, entende-se que a Humanização da 

morte deve ser promovida e entendida sobre a 

ótica da Bioética Personalista no sentido da 

necessidade e do dever por parte da 

comunidade e da equipe assistente de fazer 

sentir sua presença, de manter aberta a 

comunicação, de evitar a solidão e a sensação 

de abandono, por parte do moribundo e do 

doente grave. Portanto, não é possível falar em 

humanização da medicina, sem reconhecer a 

pessoa na sua unitotalidade, pois o homem não 

é apenas o corpo, embora também o seja; e não 

é apenas a alma, embora também o seja. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Compreender que a 

bioética Personalista reconhece o ser e a 

dignidade da pessoa como valores absolutos 

resulta no primum principium do respeito 

incondicional de sua inviolabilidade e a tutela 

de sua livre expressão, a partir dos direitos 

humanos. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O aluno no curso de medicina 

recebe uma extensa quantidade de informações 

ao longo da graduação, aprendendo sobre 

novas tecnologias médicas, doenças diversas e 

seus respectivos tratamentos. Este aluno 

também adquire habilidades técnicas 

específicas que permitirão que ele atue nas 

diferentes especialidades médicas. Durante o 

tempo que passa fora da universidade participa 

muitas vezes de estágios e palestras 

relacionadas à área médica. O resultado disso é 

um curto tempo destinado para a discussão de 

temáticas como ética médica e humanização 

em saúde, sendo que o próprio ensino médico 

atual coloca o paciente como um objeto de 

estudo e não como o sujeito a ser entendido. O 

ensino da alteridade através da disciplina de 

bioética é uma tentativa de fornecer ao médico 

um novo olhar para o paciente, que carece de 

um tratamento médico, psicológico e 

emocional. OBJETIVOS: Refletir sobre a 

importância do ensino e da prática da 

alteridade durante a graduação em medicina 

para o entendimento da ética médica e para 

colocação do paciente como sujeito e não como 

objeto de estudo pelos alunos. MÉTODOS: 

Realizou-se um estudo de revisão bibliográfica, 

utilizando-se as principais bases de dados 

científicos existentes: SciELO, LILACS, PUBMED, 

MEDLINE e portal de revistas científicas da 

CAPES. RESULTADOS: O ensino da alteridade é 

uma necessidade que pode ser suprida por 

meio da disciplina de Bioética. DISCUSSÃO: No 

modelo de ensino praticado pelas escolas 

médicas o centro da atenção do médico, na 

maioria das consultas, é ocupado pelas 

patologias diversas existentes, sendo que as 

vivências e subjetividades dos pacientes 

acabam ficando em um segundo plano. Como 

resultado forma-se um médico tecnicamente 

preparado, mas que muitas vezes não percebe 

aspectos psicológicos, emocionais e mesmos 

sociológicos do seu paciente. No conceito de 

alteridade, pensado por Emmanuel Lévinas, o 

médico enxerga por meio do outro 

características que devem ser vivenciadas numa 

relação. Ele coloca-se no lugar do outro de 

forma que consiga perceber subjetivamente 

toda a integridade do indivíduo, não o 

observando apenas como uma doença ou 

enfermidade. Tendo em vista que é um 

conceito complementar à bioética, que tende 

sempre a buscar um melhor entendimento 

acerca do ser humano, a disciplina de Bioética é 

o meio mais adequado para trabalhar este 

conceito com os alunos. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O contato e o descobrimento da 

alteridade durante a graduação médica permite 

a formação de um médico com visão integral do 

outro, garantindo uma relação ética, pautada 

pela prudência e respeito, melhorando sua 

relação médico-paciente. 

PALAVRAS CHAVE: Alteridade, Relação médico-

paciente, Emmanuel Lévinas  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A disciplina de bioética tem sua 

importância para a formação de um médico 

mais humanista, visto que a relação médico-

paciente ainda mantém um caráter assimétrico, 

o qual não supre aos anseios da população. Na 

sociedade atual, o médico interage com 

diversos elementos, tais como personalidades, 

culturas, crenças, valores e realidades 

diferentes da sua. Ele precisa estar ciente de 

sua responsabilidade social e preparado para a 

prática profissional. Tanto o aluno de medicina 

como o profissional médico precisam de 

habilidades específicas que garantam o 

desenvolvimento de relações adequadas entre 

médico e o paciente. OBJETIVOS: Refletir sobre 

a importância da matéria de Bioética no curso 

de Medicina para o desenvolvimento de 

habilidades humanísticas específicas, bem como 

comportamentos e comunicação adequadas. 

MÉTODOS: Realizou-se um estudo de revisão 

bibliográfica sobre o ensino da Bioética e sobre 

as habilidades necessárias para o 

desenvolvimento de um perfil médico 

humanístico. A pesquisa ocorreu em artigos 

científicos disponibilizados nas bases de dados: 

SciELO, LILACS, PUBMED, MEDLINE e no portal 

de periódicos da CAPES. RESULTADOS: O 

desenvolvimento de habilidades específicas 

durante o curso de graduação em medicina se 

faz necessário, afim de, suprir aos anseios da 

população. A disciplina de bioética é uma opção 

para se atingir tal objetivo. DISCUSSÃO: A 

disciplina de bioética constitui uma importante 

forma de estimular o pensamento e a postura 

crítica no aluno de medicina, além de avivar o 

humanismo durante a graduação. Para a 

atividade médica são necessárias diversas 

habilidades que devem ser aprendidas, tais 

como relação médico-paciente, comunicação, 

empatia, alteridade, além de habilidades 

técnicas específicas. Para que essas habilidades 

humanísticas se desenvolvam, é fundamental 

que se exercite e se pratique durante o curso de 

graduação. Prática esta que pode ocorrer 

através de aulas expositivas, seminários, 

psicodramas, simulações realísticas dentre 

outras. As habilidades desenvolvidas são 

essenciais para a formação de um profissional 

capaz de interagir de forma integral com os 

seus pacientes, e que possa compreender a 

realidade do mundo atual, capacitando-se este 

profissional a enfrentar os dilemas éticos e 

morais da prática médica. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A bioética é uma das principais 

ferramentas presentes na formação médica 

capaz de estimular o desenvolvimento de 

habilidades específicas e pessoais para os 

alunos de medicina. Habilidades estas que são 

essenciais para a formação profissional, 

capacitando o médico a interagir de forma 

integral com os seus pacientes, e oferecendo 

condições para que o médico possa 

compreender o paciente e sua enfermidade 

dentro de uma maneira mais global. 

PALAVRAS CHAVE: Educação médica, Bioética, 

Habilidades humanísticas 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: O incesto e a morte são tabus 
universais. O CEARAS – Centro de Estudos e 
Atendimento Relativos ao Abuso Sexual da 
FMUSP tem estudado o tema do incesto sobre o 
vértice da saúde mental através do referencial 
psicanalítico e atendido famílias incestuosas 
desde 1993. A Psicanálise trouxe o conceito de 
que o indivíduo é movido pelo confronto entre 
as pulsões sexuais ou de vida e as pulsões de 
morte. Sob a máscara de uma relação erotizada, 
a relação incestuosa parece gerada pela pulsão 
de morte,  já que é a repressão dos desejos 
incestuosos que promove o desenvolvimento 
do indivíduo e da família, possibilitando o 
reconhecimento dos limites e a discriminação 
das funções, fundamentais para as relações 
humanas éticas. O cinema, como forma de arte, 
consegue trazer à tona estes tabus, 
possibilitando uma reflexão social. OBJETIVOS: 
Analisar como o cinema trata da questão do 
incesto e da morte associada a esta dinâmica. 
MÉTODOS: Foram analisados filmes de cinema 
de 1990 até 2018 que tratavam do incesto 
como tema principal, focando na análise dos 
filmes que associavam a morte ao incesto. 
RESULTADOS: A amostra teve 120 filmes. Em 
65,5% dos filmes, o incesto está associado à 
morte. Em mais de metade destes (58%), 
assassinatos são ligados ao incesto, em 25% dos 
filmes, suicídios, em 6%, assassinatos e suicídios 
e, em 11%, mortes naturais ou acidentais são 
ligadas à dinâmica incestuosa. DISCUSSÃO: A 
morte associada ao incesto apareceu de várias 
formas nos filmes, como, por exemplo, a morte 
de um personagem dava início a uma relação 
incestuosa, como casos em que as mortes dos 
pais eram destacadas como causadoras da 
relação incestuosa entre os filhos. Mas, na 
maioria, a dinâmica incestuosa da família era 

marcada por suicídios e assassinatos. Os 
assassinatos acontecem como vingança aos 
“agressores” ou como crimes passionais, ou 
seja, pessoas que interferem na relação 
incestuosa são assassinadas. Os suicídios 
aparecem ligados à impossibilidade de os 
envolvidos lidarem com a atuação do desejo 
incestuoso. De qualquer forma, os filmes fazem 
a associação das mortes violentas com o 
incesto, além de caracterizar as famílias como 
disfuncionais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A morte 
objetiva aliada à relação incestuosa não é 
comum nas famílias atendidas pelo CEARAS, 
assim como aparece nos filmes. A morte física 
associada ao incesto pelo cinema parece 
representar a morte simbólica que associamos 
ao incesto, ou seja, a nossa compreensão de 
que o incesto é movido pela pulsão de morte. 

PALAVRAS CHAVE: bioética e incesto. Pulsão de 

morte. Incesto e cinema. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este trabalho é fruto de uma 

pesquisa de doutorado em andamento, que 

aborda a inserção da Bioética na Educação 

Médica. Analisa o eixo Ético-humanístico do 

curso de graduação em Medicina de uma 

Universidade Federal localizada no Estado da 

Bahia. O eixo Ético-humanístico é formado por 

disciplinas, distribuídas ao longo da graduação. 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da 

Universidade pesquisada propõe a formulação 

de um currículo integrado, organizado através 

de módulos interdisciplinares, contemplando 

uma visão inter e transdisciplinar (FORMIGLI et 

al. 2010). O eixo busca responder também às 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2014 

que preconiza, que o médico deve tem uma 

formação generalista, crítica, reflexiva e ética, 

tendo habilidades para atuar nos diferentes 

níveis de atenção da saúde. OBJETIVOS: Os 

objetivos do estudo visaram analisar o eixo 

Ético-humanístico e identificar como a Bioética 

está inserida na graduação de medicina de uma 

Universidade Federal do Estado da Bahia. 

MÉTODOS: Para essa pesquisa foi realizado um 

estudo de caso. Gil (2009) indica que o estudo 

de caso analisa o caráter unitário do fenômeno 

estudado, sua contemporaneidade e não separa 

o fenômeno do contexto. A análise documental 

se constituiu como uma técnica importante 

nessa pesquisa, pois permitiu realizar uma 

abordagem qualitativa de investigação, a partir 

do acesso a documentos autênticos, sendo eles: 

a matriz curricular, ano de vigência 2016-2019, 

as ementas do eixo Ético-humanístico e revisão 

de literatura buscando uma articulação com as 

discussões entre Bioética e Educação Médica. 

RESULTADOS: Os resultados referentes à 

análise documental apontaram que os aspectos 

Ético-humanísticos são contemplados em cada 

semestre letivo, em uma proposta que prevê a 

compatibilidade com os conhecimentos 

técnicos específicos estudados ao longo da 

formação. Desse modo, a Bioética está inserida 

na concepção do curso de graduação, vinculada 

com as demais disciplinas que compõe a grade 

curricular. DISCUSSÃO: Rego (2004) aponta que 

é necessária uma formação médica criteriosa a 

fim de viabilizar reais transformações, sendo 

preciso ir além do ensino dos aspectos 

deontológicos prescritivos da ética/bioética, 

que englobam valores e normas da profissão, 

permitindo que os médicos em formação, 

possam refletir sobre a organização social e 

suas características que têm impacto na saúde 

da população. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

discussão ética/bioética não se encerra na 

graduação, visto que a prática desse 

profissional é transversalizada por 

acontecimentos que envolvem questões 

éticas/bioéticas, políticas, culturais e sociais, 

constantes que afetam a dinâmica da relação 

médico-paciente, tendo implicações no cuidado 

em saúde. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Temas emergentes do mundo 
global, com discussões voltadas principalmente 
aos avanços científicos e tecnológicos 
proporcionam desafios em torno da Bioética. O 
profissional de educação física vivencia 
diariamente estes desafios e procura promover 
mudanças que incrementam a socialização e o 
crescimento do ser humano neste mundo 
globalizado. Este estudo proposto se destaca 
como sendo interdisciplinar nas áreas de 
Educação e Bioética, vinculada ao Grupo de 
Pesquisa Bioética e Educação sobre a formação 
em Bioética dos profissionais de licenciatura e 
bacharelado de Educação Física – Paraná – 
Brasil. OBJETIVOS: Promover a inserção da 
disciplina de bioética na contextualização da 
matriz curricular no curso superior de educação 
física MÉTODOS: : A metodologia empregada 
será da pesquisa bibliográfica obtendo como 
base os princípios da Declaração Universal 
sobre Bioética e Direitos Humanos – DUBDH e 
as Diretrizes Curriculares para os cursos de 
graduação em Educação Física. RESULTADOS: : 
A DUBDH (UNESCO, 2005), procura enaltecer 
que o Estado vise promover os princípios 
bioéticos em todos os níveis da educação e da 
formação humana em relação à bioética. No 
estado do Paraná, os números iniciais 
levantados desta pesquisa segundo o Censo de 
Educação Superior (2016), existem cinquenta e 
três (53) Instituto de Ensino Superior (IES) que 
ofertam o curso superior de Educação Física, 
sendo: doze (12) públicas e quarenta um (41) 
privadas. Diante do levantamento prévio, 19% 
das IES de maneira geral, apresentam em sua 
matriz curricular, algum dos princípios bioéticos 
intitulados na DUBDH. DISCUSSÃO: Conforme 
os números levantados, as IES ainda possuem 

demandas a serem alcançadas. O caráter de 
incursão da bioética na matriz curricular da 
educação física, precisa de conscientização por 
parte dos coordenadores e demais docentes, 
visando promover discussões interdisciplinares 
sobre os conteúdos da bioética.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: : “A humanidade 
necessita urgentemente de uma nova sabedoria 
que forneça o ‘conhecimento de como usar o 
conhecimento’ para a sobrevivência humana e 
para o melhoramento da qualidade de vida” 
(POTTER, 1971, p. 1). Diante das recorrências 
diárias sociais, a de se destacar a percepção 
frente às mudanças tecnológicas, os hábitos das 
pessoas e necessidades, que projetam olhares 
diferentes, quanto ao contexto real da 
comunidade em si. Estas discussões necessitam 
levar propostas de incremento nas matrizes 
curriculares das disciplinas do curso de 
educação física, instigando a formação de um 
profissional mais qualificado e habilitado para 
lidar com as incursões diárias da sociedade, em 
torno da bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Inteligência Artificial (IA) é 

descrita como sistemas que simulam a 

capacidade humana de tomar decisões ou 

realizar tarefas sem receber comandos, 

somente seguindo programações já 

computadorizadas. Tais tarefas podem incluir 

reconhecimento de fala; aprendizagem; 

percepção visual; resolução de problemas, 

tomada de decisões e tradução de linguagem. 

Sua aplicabilidade na saúde poderá ser no apoio 

de tomada de decisão para diagnóstico e 

tratamentos terapêuticos, oferecendo uma 

infinidade de recursos de monitoramento em 

tempo real. Dentre os usos da IA na saúde 

podemos citar a triagem médica, gestão da 

saúde, previsão de riscos, diagnostico, decisões 

médicas. Grandes promessas vêm com as IA, e 

com isso vários questionamentos éticos a 

respeito da sua utilização, no sentido de 

proteção dos direitos individuais e coletivos da 

pessoa humana. OBJETIVOS: O objetivo deste 

estudo é avaliar os aspectos bioéticos do uso de 

Inteligência Artificial na promoção de saúde. 

MÉTODOS: Estudo de método mistos, do tipo 

descritivo-exploratório e sequencial. Na etapa 1 

será realizada uma busca no Pubmed, Scielo, 

WoS, EBSCO com os termos IA, healthcare, 

health promotion e bioethics. Na etapa 2, 

faremos uma construção de cenários de tomada 

de decisões (bio)éticas sobre a utilização das IA 

na saúde. Por meio desses cenários serão 

realizadas entrevistas semi-estruturadas, com 

pacientes e profissionais da atenção primária do 

Município de Maringá, para avaliar a percepção 

a respeito da utilização da IA em procedimentos 

assistenciais. Com os dados coletados nas fases 

anteriores, vamos desenvolver uma estratégia 

educativa do tipo ebook sobre a utilização da 

IA. RESULTADOS: Esperamos com este trabalho 

produzir um mapa de utilização da IA na área da 

saúde e da promoção da saúde por meio de 

uma busca sistemática de informação científica, 

bem como mapear os aspectos bioéticos 

relacionados a utilização desta tecnologia; e 

compreender a maneira como as pessoas 

tomam decisões com relação a utilização desta 

na atenção primária. DISCUSSÃO: Os principais 

aspectos a serem analisados focarão nas 

questões de confidencialidade, privacidade, 

percepção de coerção, consentimento 

informado, confiança, segurança na utilização 

de sistemas de inteligência artificial, bem como 

identificar sua aplicabilidade na promoção da 

saúde e avaliar as adaptações do seu uso pelos 

profissionais da saúde. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: É crescente o número de artigos 

abordando a utilização de IA no campo da 

saúde, entretanto, são escassos os estudos que 

analisam os aspectos éticos da utilização desta 

tecnologia, sobretudo na atenção primária, 

aonde este poderá ter um papel importante em 

termos de triagem e gestão das políticas de 

saúde 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As origens da Bioética têm sido 

estudadas por diversos pesquisadores do 

campo e tem demonstrado um 

desenvolvimento rápido nas últimas quatro 

décadas. Além disto, os percursores da Bioética 

são hoje melhor conhecidos, possibilitando uma 

abordagem de diferentes perspectivas sobre a 

sua história. Quando olhamos para o seu 

desenvolvimento na América Latina, notamos 

um aparecimento tardio, quando comparado ao 

europeu e norte-americano. OBJETIVOS: O 

objetivo deste trabalho foi mapear a Bioética na 

América Latina, apresentando os principais 

temas debatidos e as abordagens teórico-

metodológicas mais utilizadas para a análise dos 

problemas (bio)éticos. MÉTODOS: Foi realizado 

um estudo de métodos mistos, no qual foram 

utilizadas estatísticas descritivas para a análise 

dos dados bibliométricos e a análise temática 

de conteúdo para os qualitativos. RESULTADOS: 

Foram encontrados 1458 registros no Scielo, 

destes, 1167 preencheram os critérios de 

inclusão. A partir da análise de conteúdo de 

Bardin emergiram quatro temáticas principais 

da produção em Bioética na América Latina: (a) 

questões de início e final de vida, (b) ética na 

pesquisa com seres humanos, (c) ética 

profissional e (d) formação ética dos 

profissionais de saúde. Além disto, quando 

analisamos quantitativamente os temas mais 

discutidos observamos que ética profissional é o 

assunto mais frequente na produção latino-

americana (n=407), seguidos de educação e 

ensino em Bioética (n=195), questões 

envolvendo início e final de vida (n=190), ética 

em pesquisa (n=177) e questões de saúde 

pública (n=144). Quando analisados os 

principais referenciais teóricos, podemos 

observar que o Principialismo, foi o referencial 

mais utilizado (n=426), seguido por Direitos 

Humanos (n=291) e Legal e do Biodireito 

(n=105). DISCUSSÃO: Embora a Bioética seja 

um campo em crescimento na América Latina, o 

seu impacto em termos acadêmico ainda é 

muito baixo (h-index=13). Assim como em 

países desenvolvidos, os grupos e centros de 

pesquisa em Bioética na América Latina estão 

concentrados nos grandes centros urbanos. 

Além disto, é necessário o aprofundamento do 

desenvolvimento de abordagens a respeito de 

assuntos tipicamente regionais, tais como saúde 

indígena, saúde de populações migrantes, entre 

outros assuntos característicos da América 

Latina. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por fim, outro 

desafio é aprimorar a educação e o ensino de 

bioética no continente, criando cursos de pós-

graduação strictu e lato sensu, não somente nos 

grandes centros urbanos, mas em centros rurais 

que necessitem de tal aporte. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética; história da 

bioética; América Latina 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

396 
 

 



 

 

ISBN  978-85-61027-01-8 

397 
 

Moralidades e habilidades acerca do aborto entre formandos em 

Medicina da ESCS 
Título do trabalho 

Pôster Impresso 
Modalidade 

Bioética e Saúde Pública/ Coletiva 
Área Temática 

DEREK CHAVES LOPES 
Autor Apresentador 

DEREK CHAVES LOPES, ANA  MARIA  COSTA, JULIANA  BISPO DIAS 
Autores 

  

Código: 2207 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O desconhecimento das normas 
e questões bioéticas e legais associadas ao 
aborto e direitos sexuais e reprodutivos 
constitui obstáculo para efetivação do direito 
das mulheres no acesso ao atendimento, 
exigindo conhecimentos e habilidades 
profissionais. Surge o desafio da inclusão da 
temática como essencial na formação médica. 
OBJETIVOS: Estudar habilidades, 
conhecimentos e moralidades relacionadas ao 
aborto legal entre formandos de uma IES 
Pública do DF. MÉTODOS: Estudo descritivo, 
transversal, realizado com formandos de 
medicina em 2017, mediante aplicação de 
questionário(1) fechado, auto respondido, 
adaptado. Os dados foram tratados com o SPSS 
versão 2.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da FEPECS pelo CAAE 
79185317.2.0000.5553. RESULTADOS: Ao todo, 
83,33% dos formandos responderam ao 
questionário. A maioria (51,8%) acha que não 
recebeu formação suficiente no tema. Mais de 
93% sabem que é permitido interromper a 
gestação quando há risco de vida materno e 
gravidez resultante de estupro, porém 22,6% 
conhecem todos os permissivos legais. Ainda, 
94,9% consideraram desnecessário Boletim de 
Ocorrência ou laudo do IML para realizar 
procedimento. Ademais, 37,3% deles 
consideram que o procedimento pode ser 
realizado nos casos de malformação 
comprovada. Quanto a suspeita de 
abortamento induzido, 62,7% compreende que 
deve ser anotada no prontuário para condução 
do atendimento, 19% que é necessária para 

realizar a denúncia e 25,5% que a denúncia não 
fere o sigilo. DISCUSSÃO: Chama a atenção a 
má compreensão dos alunos de alguns 
instrumentos legais necessários à realização do 
procedimento, dificultando o acesso ao serviço 
e ampliando os riscos pelo retardamento da 
intervenção. Estudos feitos com médicos 
apontaram que a maioria solicitaria BO e/ou 
laudo do IML(1;2). A comparação desses 
resultados com os obtidos pode indicar uma 
maior disseminação dessas informações entre a 
classe médica. Os resultados demonstrando que 
mais de um quarto dos formandos consideram 
que a denúncia do abortamento induzido não 
fere o sigilo e que é necessária a anotação da 
suspeita em prontuário, também foram 
encontrados por outros autores(1). Esses dados 
colaboram para o medo das mulheres de serem 
denunciadas, ao invés de amparadas em uma 
assistência humanizada. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: A abordagem da temática do aborto 
durante a formação médica é essencial para o 
maior acesso pelas mulheres em situação de 
vulnerabilidade. O tema não deve, entretanto 
reduzir-se apenas ao estudo técnico e à 
incorporação de habilidades, mas envolver os 
aspectos éticos, legais e psicossociais atinentes, 
de forma a promover a saúde, garantir acesso, 
atenção humanizada e o respeito aos direitos 
reprodutivos das mulheres(3;4). 

PALAVRAS CHAVE: Aborto, educação médica, 
saúde da mulher, bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O absenteísmo é um termo 

aplicado para designar a ausência do 

empregado ao trabalho. O absenteísmo pode 

apresentar impacto considerável na qualidade e 

segurança da assistência prestada ao paciente e 

vem se tornando um problema para as 

organizações de saúde, mostrando-se mais 

evidente e complexo nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), onde se presta à assistência de 

pacientes críticos e exige dos profissionais de 

enfermagem uma carga laboral intensa. 

OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo foi 

analisar na literatura científica as causas mais 

frequentes de absenteísmo dos profissionais da 

enfermagem que atuam nas Unidades de 

Terapia Intensiva e descrever alternativas 

propostas para redução do absenteísmo. 

MÉTODOS: Trata-se de um trabalho de revisão 

integrativa da literatura, baseado em um 

levantamento bibliográfico realizado em maio 

de 2019, mediante a busca on-line das 

produções científicas nacionais  publicados 

entre 2012 e 2019. RESULTADOS: O resultado 

da pesquisa evidenciou que o principal motivo 

das ausências não previstas das equipes de 

enfermagem que atuam na UTI foi o 

adoecimento, especialmente por distúrbios 

osteomusculares, seguidos dos transtornos 

mentais (depressão e ansiedade) e problemas 

respiratórios. Em relação à categoria 

profissional observou-se que os auxiliares e 

técnicos de enfermagem têm maior número de 

afastamento, se comparado com o enfermeiro.  

Constatou-se que as taxas de absenteísmo 

apresentaram valores excedentes em relação à 

meta estipulada pelas instituições de saúde. 

DISCUSSÃO: Os resultados obtidos sinalizam a 

necessidade da coordenação de enfermagem e 

os gestores das instituições de saúde manterem 

o acompanhamento contínuo das taxas de 

absenteísmo de cada setor e realizarem ações 

de caráter institucional e profissional para a 

redução do absenteísmo, como por exemplo: 

adotar instrumento de dimensionamento de 

pessoal e correção do Índice de Segurança 

Técnica (IST). CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Compreende-se que a causa do absenteísmo 

não pode ser atribuída somente ao trabalhador, 

pois sua ocorrência é motivada pela influência 

do ambiente físico, do relacionamento 

interpessoal e da gestão. Uma vez que a 

enfermagem representa a maior força do 

trabalho no contexto hospitalar a ausência dos 

profissionais afeta a organização do serviço, a 

qualidade da assistência prestada ao paciente. 

PALAVRAS CHAVE: Absenteísmo, Equipe de 

Enfermagem, Unidade de Terapia Intensiva 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O líder da SGI1 Dr. Daisku Ikeda 

vem ao longo de 36 anos, apresentando sua 

proposta de paz à ONU, reiterando relevantes 

pontos, dentre eles, o fim das armas nucleares. 

Este trabalho se baseia na Proposta enviada em 

2019, na qual ele reintera a afirmação do 

cientista e político alemão Dr.Ernst Ulrich von 

Weizsäcker: “a humanidade está sofrendo como 

a doença da falta de paz, uma profunda 

patologia da alma”, como sendo um grande 

obstáculo para o processo de desarmamento 

nuclear. OBJETIVOS: Discutir  como podemos 

contribuir , baseado na proposta de paz do 

filósofo Dr. Daisaku Ikeda e no conceito de 

“falta de paz como doença da alma” do cientista 

e político Dr. Weizsäcker,  para o debate e 

reflexão em direção ao desarmamento e a 

superação da ausência de paz. MÉTODOS: O 

estudo é de natureza qualitativa, descritiva, 

através da busca sobre o tema abordado em 

referências bibliográficas. RESULTADOS: "Os 

diálogos sobre desarmamento não são 

conduzidos somente à partir da perspectiva da 

política internacional ou da segurança, mas 

cada vez mais incluem uma visão humanitária. 

Estabeleceram-se tratados proibindo 

armamentos desumanos como minas 

terrestres, bombas de fragmentação e armas 

nucleares." DISCUSSÃO: As questões 

relacionadas à paz e ao desarmamento seguem 

sem resolução desde a época da Guerra Fria, e 

continua sendo um sério desafio. Os Estados 

devem incorporar uma abordagem humanitária 

na formulação de leis internacionais e começar 

o processo de cooperação e trabalho de forma 

significativa no campo do desarmamento2. Para 

tal fim, analisemos a idéia de “falta de paz como 

doença da alma”, a qual Weizsäcker identificou 

como uma questão que aflige à todos, e que 

fundamenta sua visão de que nenhum Estado 

ou  indivíduo podem existir isoladamente. Essa 

perspectiva é sustentada por sua visão de que 

não devemos considerar a falta de paz como 

algo externo à nós. ”Enquanto cada país buscar 

sua própria segurança sem se preocupar com a 

dos demais, cria-se uma insegurança global que 

ameaça a todos nós”. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Como superar a ausência de paz?2 Essa 

“ausência” é uma patologia social no coração da 

qual se encontra a necessidade de produzir 

armas de todos os tipos, para todos os usos sem 

levar em contra a destruição de vidas e os 

terríveis danos causados por elas. Portanto, o 

debate e a reflexão  nessa direção se faz 

urgente para encontrarmos a melhor forma de 

enfrentarmos esse desafio. 

PALAVRAS CHAVE: Paz – Desarmamento 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: O incesto é um tabu universal. 
Dentro da possibilidade de reflexão bioética, a 
proibição do incesto é fundamental no processo 
de humanização, pois o que torna o indivíduo 
humano e ético é justamente lidar com os 
conflitos impostos pelo confronto entre os 
próprios desejos e a realidade, constituindo a 
percepção do outro e das funções sociais. A arte 
possibilita o contato com este tabu 
escamoteando a resistência da sociedade. O 
CEARAS – Centro de Estudos e Atendimento 
Relativos ao Abuso Sexual da FMUSP tem 
estudado o tema sobre o vértice da saúde 
mental e atendido famílias incestuosas desde 
1993. OBJETIVOS: Analisar como o cinema trata 
da questão do incesto e comparar com a 
experiência de trabalho do CEARAS. MÉTODOS: 
Foram analisados filmes de cinema de 1990 até 
2018 que tratavam do incesto como tema 
principal, através dos dados: relação de 
parentesco, envolvimento familiar e denúncia 
da relação incestuosa. RESULTADOS: A amostra 
teve 120 filmes. Em apenas 9% dos filmes, as 
relações sexuais incestuosas foram denunciadas 
à Justiça. A maioria das relações incestuosas 
apresentadas nos filmes ocorreu entre pais e 
filhos, seguidas das relações entre irmãos, 
dados equivalentes aos do CEARAS e das 
estatísticas em geral. A relação incestuosa entre 
mães e filhos(as), que pouco aparece na mídia e 
no judiciário, foi bastante retratada nos filmes: 
a incidência de abuso das mães para o abuso 
cometido pelos pais foi de 40% para 60%. 
DISCUSSÃO: Os casos de incesto são muito mais 
frequentes do que os casos denunciados. Esta 
situação foi bem representada nos filmes, que 
mostraram um índice muito baixo de denúncias. 
A predominância das relações incestuosas 
ocorridas entre pais e filhos e entre irmãos nos 

filmes mostraram que, diferentemente da 
crença popular de que os casos de abuso sexual 
ocorrem mais em famílias reconstituídas, estes 
casos são mais frequentes na família nuclear, 
predominantemente biológica como é em nossa 
sociedade. No CEARAS, também pode-se 
perceber que existem muitas relações sexuais 
abusivas entre mães e filhos, mas estas não 
foram denunciadas por não terem sido 
percebidas enquanto abuso. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: O cinema retrata o incesto de forma 
realista e profunda. Diferentemente da mídia e 
da sociedade, que tem uma visão polarizada de 
agressor e vítima, percebe-se que a maioria dos 
filmes trata a relação incestuosa como uma 
complexa dinâmica familiar, na qual há o 
envolvimento de todos e grande ambivalência 
de sentimentos nos envolvidos, visão 
totalmente compartilhada com a experiência do 
CEARAS. 
PALAVRAS CHAVE: Bioética das relações. 
Incesto. Abuso sexual intrafamiliar. Cinema. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O modelo de atenção à saúde 

mental fundamentado nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), na Rede de Atenção 

Psicossocial e na Lei nº 10.216, de 6 de junho de 

2001, tem como escopo a efetivação dos 

direitos humanos das pessoas que fazem uso 

problemático de álcool e outras drogas, 

promovendo modelos substitutivos à 

internação psiquiátrica, com base na rede 

comunitária e territorial dos serviços de saúde 

mental1. No ano corrente, a Lei nº 13.840, de 5 

de junho de 20192, alterou substancialmente o 

modelo de atenção à saúde mental de pessoas 

que fazem uso problemático de álcool e outras 

drogas, notadamente quanto à ênfase na 

comunidade terapêutica e à previsão da sua 

internação involuntária3. OBJETIVOS: 

Problematizar as alterações advindas da Lei nº 

13.840, de 2019, quanto ao modelo de atenção 

à saúde mental de pessoas que fazem uso 

problemático de álcool e outras drogas, sob a 

ótica do referencial dos Direitos Humanos dos 

Pacientes – DHP. MÉTODOS: Trata-se de 

pesquisa teórica e documental. Fundamentou-

se no referencial dos DHP, particularmente nos 

princípios da dignidade humana e o cuidado 

centrado no paciente4,5. E, documentos 

produzidos pelo Relator Especial da ONU para o 

Direito à Saúde6 e nos Princípios para a 

Proteção das Pessoas com Transtornos Mentais 

e a Melhoria da Atenção à Saúde Mental, 

adotados pela Assembleia Geral da ONU7. 

RESULTADOS: O CAPS é um dispositivo 

substitutivo à internação psiquiátrica, que 

promove a reabilitação psicossocial e a 

reinserção social dos pacientes. Dessa forma, a 

Lei nº 13.840, de 2019 ao dispor sobre a 

internação involuntária de pessoas que fazem 

uso problemático de drogas reforça o modelo 

de abstinência, de institucionalização e das 

comunidades terapêuticas, mantêm a lógica do 

cuidado centrado na estigmatização e no 

isolamento social, desrespeitando os princípios 

do cuidado centrado no paciente e dignidade 

humana. DISCUSSÃO: As alterações advindas da 

Lei nº 13.840, de 2019 não se coaduna com os 

princípios do cuidado centrado no paciente e da 

dignidade humana, pois não garante a 

participação do paciente na elaboração do 

plano terapêutico e a liberdade decidir quanto 

ao seu tratamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os 

princípios do cuidado centrado no paciente e da 

dignidade humana são imperativos éticos 

aplicáveis à atenção à saúde da pessoa que faz 

uso problemático de álcool e outras drogas, 

pois discute a necessidade do ambiente que 

garanta a dignidade, a privacidade, o respeito, 

estímulo ao suporte afetivo de familiares e 

amigos, participação na elaboração e 

acompanhamento do plano terapêutico e 

conforto físico. 

PALAVRAS CHAVE: usuários de drogas; reforma 

psiquiátrica, política de saúde mental, direitos 

humanos. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O tema resistência vacinal traz 

atualmente, preocupações de diferentes 

complexidades em consequência da evolução 

dos meios de comunicação de massa e da 

globalização, resultando em conflitos éticos 

multifacetados. OBJETIVOS: Determinar os 

conflitos éticos existentes no fenômeno 

Hesitação Vacinal, modelo de aceitação e 

resistência à vacinação definido pela 

Organização Mundial de Saúde, em 2012, e suas 

implicações para a política e a prática da saúde 

pública, tanto em contextos nacionais quanto 

global. MÉTODOS: Revisão integrativa de 

literatura com a questão norteadora: “Quais são 

os conflitos éticos relacionados ao movimento 

de Hesitação Vacinal e sua repercussão na 

saúde global?”, através de levantamento de 

artigos indexados nas bases de dados 

eletrônicas PubMed e BIREME no período de 

01/2012 a 06/2017. RESULTADOS: Foram 

selecionados 81 artigos, cujos conflitos éticos 

encontrados foram agrupados em conflitos 

relacionados aos fatores influenciadores da 

Hesitação Vacinal (1- as crenças religiosas, 

crenças pessoais, influências culturais e 

influências raciais/étnicas; 2- percepções; 3- 

conhecimento e comunicação; 4-  

acessibilidade/custo financeiro) e conflitos 

sobre a preocupação da comunidade científica 

com a abordagem da Hesitação Vacinal ( 

estudos sobre desenvolvimento de estratégias 

de intervenção; de ferramentas de 

educação/informação/comunicação; e de 

pesquisas). DISCUSSÃO: Tendo-se como 

referência a Declaração Universal sobre Bioética 

e Direitos Humanos, analisou-se os princípios de 

autonomia e responsabilidade social, e propôs-

se a utilização do sentido relacional na 

determinação da autonomia e a compreensão 

dos princípios de vulnerabilidade, beneficência 

e solidariedade como ponto de partida para a 

responsabilidade social, levando em 

consideração a importância do envolvimento do 

cidadão na promoção de saúde e de cuidados 

sustentáveis de saúde nos dias atuais. Já, a Ética 

do Discurso de Habermas inserida nas esferas 

públicas, tem o intuito de inspirar a 

possibilidade de argumentação mediada pela 

transparência na relação social da imposição 

vacinal, pois o esclarecimento sobre as 

possibilidades de riscos em diálogo propositivo 

para a minimização de danos pode instituir uma 

construção racional e pública de consensos e, 

assim, alguns medos e mitos criados a respeito 

da vacinação podem ser desconstruídos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: As concepções 

bioéticas são de grande valia na reflexão sobre 

a vacinação podendo contribuir para o diálogo 

sobre a tomada de decisão sobre vacinação, 

que exige ponderação, cautela e otimismo. 

Sendo assim, o entendimento da importância 

de seus conceitos é essencial para o alcance da 

saúde global responsavelmente compartilhada. 

PALAVRAS CHAVE: Hesitação Vacinal. 

Autonomia. Bioética. Direitos Humanos 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Testemunhas de jeová são uma 

comunidade cristã descendente de um grupo de 

estudiosos, que baseiam suas crenças em 

interpretações particulares da Bíblia. A mais 

conhecida dessas interpretações é a recusa de 

transfusões sanguíneas. Tal preceito levanta um 

dilema ético famoso entre os princípios da 

beneficência e autonomia, criando uma 

emblemática situação prima facie. OBJETIVOS: 

Identificar as principais considerações a 

respeito do Sistema de Jeová em relação a 

condutas médicas na atualidade. MÉTODOS: 

Trata-se de uma revisão sistemática da 

literatura. Utilizou-se a base de dados PUBMED 

e os seguintes descritores “Jehovah’s Witnesses 

“e “autonomy”. Foram incluídos artigos 

publicados nos últimos 5 anos, resultando em 

14 artigos para serem revisados. RESULTADOS: 

O principal tema abordado pelo artigos foi em 

relação à transfusão sanguínea em pacientes 

testemunhas de Jeová. É importante que haja 

equilíbrio entre os princípios da bioética- 

beneficência e não maleficência, mantendo o 

respeito à autonomia do paciente, apesar de 

que em algumas ocasiões alguns artigos 

apontam para possível quebra de autonomia. 

DISCUSSÃO: Testemunhas de Jeová são 

religiosos que seguem diretrizes bíblicas. Dentre 

elas destaca-se a negação quanto ao 

recebimento de transfusão sanguínea. É 

respaldado ao médico no Código Penal e no 

Código de Ética Médica a quebra da autonomia 

de seu paciente, quando sua decisão o coloca 

em risco de vida iminente, caso contrário, a 

vontade do paciente deve prevalecer. No caso 

da necessidade de transfusão sanguínea para 

evitar a morte, mesmo que não haja 

consentimento do paciente ou dos pais no caso 

de menores de idade, o médico pode realiza-la.  

Quando se fala em transplantes renais, não 

deve haver preferencia por pacientes que 

autorize a transfusão sanguínea. Observou-se 

também que cirurgias para reconstrução do 

hímen em pacientes violentadas sexualmente 

não são contraindicadas. Em grandes cirurgias 

abdominais eletivas, a autonomia do paciente 

deve prevalecer.  É válido destacar que há a 

tentativa de elaborar plano assistencial aos 

pacientes Testemunha de Jeová, de forma que 

sua autonomia seja respeitada. Apesar disso, 

algumas literaturas apontaram que se deve 

respeitar a autonomia do paciente 

independente da situação clínica que o paciente 

se encontra. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As 

condutas médicas devem estar de acordo com 

os princípios da bioética. Deve-se sempre tentar 

respeitar o principio bioético da autonomia, 

contundo, quando há risco iminente de morte, 

isso pode ser revisto, prezando pela 

beneficência. É o caso de indivíduos 

Testemunha de Jeová, que se negam a realizar 

transfusão sanguínea. 

PALAVRAS CHAVE: bioética; transfusão de 

sangue; religião; 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O serviço social é uma profissão 

a qual os assistentes sociais lhe dão com as 

expressões da questão social, buscando a 

defesa intransigente dos Direitos Humanos, os 

assistentes sociais têm como objetivo 

emancipação dos sujeitos em seus Direitos. 

Para tanto a bioética com a sua visão 

multidisciplinar está pautada nos direitos 

humanos uma vez que busca defender a ética, a 

moral e a dignidade da pessoa humana. 

OBJETIVOS: Desta forma este trabalho busca se 

atentar para as publicações existentes nos anais 

dos últimos três Congressos Brasileiros de 

Bioética que tenham citados ou discutidos o 

serviço social em seu contexto,. MÉTODOS: 

assim buscou-se através da revisão integrativa 

uma busca pelo Anais publicados do 10º 

Congresso Brasileiro de bioética realizado em 

Florianópolis em 2013, do 11º Congresso 

Brasileiro de bioética realizado em Curitiba em 

2015 e do 12º Congresso Brasileiro de bioética 

realizado em 2017 em Recife. Através de 

palavras chaves se fez a busca dos artigos, as 

palavras usadas para busca foram: Serviço 

Social e Assistente Social. RESULTADOS: Nos 

anais de 2013 ao buscar serviço social, se 

encontrou apenas uma vez a palavra citada e 

um artigo na seção Bioética e Saúde coletiva, 

para a expressão assistente social não se 

verificou resultados,  já em 2015 não houve 

indícios de nenhum artigo tanto buscando 

serviço social quanto buscando assistente social 

e para 2017 quando se busca a expressão  

serviço social aparece a palavra nove vezes, 

destaca-se  porém somente três artigos na 

sessão de bioética e saúde coletiva e dois 

artigos na sessão de bioética e direitos 

humanos , quando se busca por artigos usando 

como parâmetro a  palavra assistente social 

aparece em dois artigos na seção de bioética e 

direitos humanos, porém um deste estava 

duplicado e foi desconsiderado. DISCUSSÃO: 

Para tanto há  discussões sobre bioética através 

do Serviço Social, talvez ainda incipiente, focada 

em assuntos correlacionados em matéria de 

saúde coletiva em temáticas como saúde da 

mulher, neonatos, Cuidados paliativos, saúde da 

criança e adolescente e em matéria de Direitos 

Humanos como Direitos a liberdade e a 

religiosidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os 

autores que escrevem sobre esses artigos 

necessariamente não são assistentes sociais 

mas pode-se dizer que a bioética pode está 

sendo  discutida dentro da categoria 

profissional de assistente social, sabendo-se 

que este uma das áreas de atuação profissionais 

do assistente social é a saúde, mas que a 

bioética pode abarcar além desta dentro do 

olhar deste profissional, principalmente em 

questão social. 

PALAVRAS CHAVE: Serviço Social.Teoria Social 

.Bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP) foi instituído no 
Brasil (Portaria GM/MS nº 529/2013) com o 
objetivo  geral de contribuir para a qualificação 
do cuidado em saúde em todos os 
estabelecimentos de saúde do território 
nacional, visando promover a implantação da 
gestão de risco e dos Núcleos de Segurança do 
Paciente,com o envolvimento de familiares, 
profissionais, gestores  e pacientes. OBJETIVOS: 
Discorrer sobre o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente e os desafios nas gestões 
hospitalares. MÉTODOS: Trata-se de uma 
revisão de literatura realizada nas bases de 
dados online PUBMED, LILACS, BIREME, EBSCO 
e na Biblioteca Virtual em Saúde SCIELO, 
publicados nos últimos 5 anos em português e 
inglês, utilizando os seguintes descritores: 
Segurança do paciente; Programa Nacional de 
Segurança do Paciente; Gestão hospitalar. 
RESULTADOS: A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) define segurança do paciente como a 
redução do risco de danos desnecessários a um 
mínimo aceitável, considerado componente 
constante e intimamente relacionado com o 
atendimento ao paciente (WHo, 2009a) . 
Incidentes associados ao cuidado, 
principalmente os incidentes com dano 
representam uma alta morbidade e mortalidade 
e foi um dos motivos da criação da World 
Alliance for Patient Safety cujos objetivos são 
propor medidas para minimizar os efeitos 
adversos dos incidentes que resultam em danos 
ao paciente. DISCUSSÃO: Os desafios nas 
gestões hospitalares giram em torno das 
dificuldades de criação de uma cultura de 
segurança que encoraje e recompense a 
identificação, a notificação e a resolução dos 

problemas relacionados à segurança do 
paciente ; proporcionando recursos, estrutura e 
responsabilização para a manutenção efetiva da 
mesma;  que adote processos de capacitação de 
todos os profissionais envolvidos na segurança 
do paciente, incluindo o estabelecimento de 
processos de contratualização e avaliação de 
serviços, metas, indicadores e padrões de 
conformidade relativos à segurança do paciente 
bem como a formação de Núcleos de Segurança 
do Paciente e dos Planos de Segurança do 
paciente (RDC/ANVISA nº36/2013). 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A gestão hospitalar no 
Brasil apresenta deficiências em suas estruturas 
física e administrativa, com ênfase para o 
controle interno deficiente, o que compromete 
os processos de atendimento e dificulta os 
cuidados relativos à saúde e à segurança dos 
pacientes . É de fundamental importância que 
ocorra a implementação de campanhas de 
comunicação social sobre segurança do 
paciente, voltada aos profissionais, gestores e 
usuários de saúde e sociedade a fim de que a 
cultura de segurança seja difundida e 
implementada. 

PALAVRAS CHAVE: Segurança do paciente; 
Programa Nacional de Segurança do Paciente; 
Gestão hospitalar.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Cosmetologia Natural é uma 

prática ancestral que reúne cuidados que vão 

além da beleza meramente física, relaciona-se 

harmoniosamente com a boa alimentação, o 

bem-estar do indivíduo e do meio ambiente e a 

compreensão dos processos emocionais (Silva 

et.al., 2019). O aumento da consciência 

ecológica e o uso abusivo de substâncias 

nocivas por parte da indústria de cosmética 

contribuíram para o regresso aos produtos 

naturais que têm um menor impacto sobre a 

saúde e o meio ambiente (ROCHA, 2016, p.61). 

OBJETIVOS: Promover a educação em saúde e 

ambiental de idosos na produção e utilização de 

produtos de higiene e beleza livres de 

componentes sintéticos, poluentes e testados 

em animais. MÉTODOS: Trata-se de Relato de 

Experiência, onde teve os alunos da 

Universidade do Envelhecer - UniSER - UnB, 

protagonistas do seu próprio aprendizado. Foi 

realizado no mês de Abril de 2019. Tendo 

Metodologia Ativa de Aprendizagem, 

inicialmente houve a exposição dialogada sobre 

a cosmetologia, indicando as diferenças entre 

industrial e natural. Apresentação dos principais 

ingredientes da cosmetologia natural, 

descrevendo os benefícios. Para a produção e 

utilização dos cosméticos naturais (esfoliante 

facial, máscara hidrante e desodorante líquido) 

foram formados cinco grupos. Finalizou-se com 

a reflexão coletiva sustentável. Foi entregue a 

todos os alunos material educativo e instrutivo 

para a produção, apesar de todo procedimento 

ser acompanhado por líderes já instruídos nos 

grupos. Todo material utilizado foi de 

responsabilidade da preceptora responsável 

pela Oficina. RESULTADOS: A reflexão coletiva 

baseou-se na valorização do produto natural, na 

comprovação prática da sua eficiência e eficácia 

como cosmetologia, bem como o 

reconhecimento do baixo custo e equilíbrio 

ambiental. DISCUSSÃO: O convite ao mundo 

dos cosméticos naturais, simples, úteis e 

elaborados com produtos encontrados em 

domicílio foi alegre e promissor na reavaliação 

de conceitos na cosmetologia. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A oficina de cosméticos naturais ofertou 

momentos laborais de cuidados de higiene, de 

sustentabilidade ambiental, bem como 

afetuosidade e interação entre os alunos. 

PALAVRAS CHAVE: Recursos Naturais, Educação 

em Saúde, Cosméticos. Área Temática 07. 

Bioética, Meio Ambiente e Sustentabilidade. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A qualidade de vida (QV) tem 

sido amplamente utilizada como indicador em 

saúde, pois possibilita individualizar o cuidado, 

considerando a subjetividade do paciente e 

contribuindo para o incremento da sua 

satisfação quanto ao atendimento1. A QV diz 

respeito à percepção do indivíduo acerca de sua 

posição na vida2, é a medida central nos 

cuidados paliativos3. Com efeito, os cuidados 

paliativos são uma modalidade do cuidado que 

visa melhorar a QV do paciente quando a cura 

não é possível3. Sustenta-se nesta pesquisa que 

o referencial dos Direitos Humanos dos 

Pacientes – DHP pode ser utilizado como 

ferramenta promotora da QV dos pacientes em 

paliação. O referencial dos DHP ancora-se na 

concepção de que tais direitos são essenciais 

para a proteção dos pacientes enquanto 

protagonistas do processo do cuidado da 

própria saúde4. OBJETIVOS: Analisar a 

aplicação do referencial dos DHP, 

particularmente o direito à privacidade, o 

direito de não ser submetido a tortura e outros 

tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, 

e o direito de não ser discriminado, como 

ferramenta para promoção da QV dos pacientes 

em cuidados paliativos. MÉTODOS: Pesquisa 

teórica e documental, que se alicerçou nas 

pesquisas de Albuquerque, Cohen e Ezer4 sobre 

o referencial dos DHP. Quanto à pesquisa 

documental, realizou-se a análise dos 

documentos da Associação Europeia de 

Cuidados Paliativos, da Associação Internacional 

de Cuidados Paliativos, da Aliança Mundial de 

Cuidados Paliativos, da Carta de Praga sobre 

cuidados paliativos e do Observatório Direitos 

dos Pacientes do Programa de Pós-Graduação 

em Bioética da Universidade de Brasília. 

RESULTADOS: O referencial dos DHP em 

cuidados paliativos favorece à QV ao passo que 

propõe a adoção de medidas para quebra das 

barreiras que permeiam o acesso a 

medicamentos paliativos essenciais, bem como 

a eliminação de excessos na assistência à saúde 

que desvirtuam as práticas assistenciais, 

atentando para não tratar as pessoas em 

circunstâncias similares distintamente. 

DISCUSSÃO: O referencial dos DHP pode ser 

utilizado como ferramenta promotora da QV 

dos pacientes em cuidados paliativos, na 

medida em que parte da premissa da assunção 

da dignidade do paciente, mesmo em 

impossibilidade terapêutica. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O emprego do referencial dos DHP em 

cuidados paliativos implica prestar cuidados 

centrados no paciente, que se caracterizem 

como abrangentes e integrais, direcionados à 

QV dos pacientes. Implica, também, em 

reconhecer a dignidade da pessoa em todo o 

ciclo vital, mesmo na inviabilidade de cura. 

Dessa forma, é possível superar o predomínio 

da prática mecanizada e resgatar o valor da 

existência humana em sua singularidade. 

PALAVRAS CHAVE: Qualidade de vida; Cuidados 

Paliativos; Direitos Humanos dos Pacientes; 

Bioética. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Brasil vive uma epidemia 

heterogênea de HIV, concentrada em 

“populações-chave”. Trabalhos divulgados pelo 

Ministério da Saúde demonstram que a 

prevalência pode chegar até 31,2% nestas 

populações (BRASIL, 2017). A Profilaxia Pré-

Exposição ao HIV (PrEP) é mais uma estratégia 

de prevenção, dentro do contexto da prevenção 

combinada. OBJETIVOS: Realizar revisão de 

literatura sobre questões éticas envolvendo uso 

clínico da PrEP como ferramenta de prevenção 

ao HIV. MÉTODOS: Foram pesquisados em duas 

bases de dados os termos de acordo com 

descritores DesC PrEP e Bioetica no portal 

BIREME e PrEP e Bioethics na base PUBMED, 

usando o operador boleano ‘E’ e ‘AND’, 

respectivamente, no mês de julho de 2019. 

Foram encontrados 17 artigos na PUBMED, e 

não foram encontrados artigos ou documentos 

na base BIREME com estes descritores. 

RESULTADOS: Apenas 6 foram selecionados 

para esta revisão, devido aos demais tratarem 

de outro foco ou populações específicas 

(gestantes, ética em pesquisa e vacina). 

DISCUSSÃO: Há poucas publicações voltadas 

para esse tema diante do provável impacto em 

saúde pública que essa estratégia tem a 

oferecer para essas populações. Um dos artigos 

compara a PrEP e o tratamento como 

prevenção, categorias diferentes, para concluir 

que em cenários com baixos recursos é mais 

vantajoso tratar pessoas já infectadas mais que 

as não infectadas, mas reconhecem a PrEP 

como uma ferramenta importante para os 

parceiros sorodiscordantes em risco e o uso de 

artiretrovirais para prevenção é eticamente 

justificado. Numa linha menos conservadora, o 

uso de categorias como o bem-estar e a justiça 

tem sido argumentos para enfrentar o estigma 

e as limitações de acesso à prevenção, por 

exemplo, e a defesa de considerações em saúde 

pública habituais como reflexões entre 

benefício individual e bem comum, para decisão 

de alocação de recursos, desmistificam e 

defendem o uso da PrEP (SUGARMAN e MAYER, 

2013; VENTER, ALLAIS e RICHTER, 2014; ARORA 

e STREED, 2015). Não há como fugir de 

discussões sobre moralismo ao abordar 

políticas públicas que envolvem sexualidade. 

Historicamente as associações entre o status 

HIV e homossexualidade estigmatizaram essas 

pessoas, e um olhar bioético pode dar a 

visibilidade necessária para as mudanças em 

políticas públicas de prevenção (LAU, 2016). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Há certo moralismo 

entre profissionais de saúde ao discutir políticas 

de prevenção como a PrEP. O acesso a PrEP 

como ferramenta de prevenção pode ser um 

importante passo para erradicar a epidemia de 

HIV, especialmente para homens que fazem 

sexo com homens e pessoas trans. 

PALAVRAS CHAVE: Profilaxia Pré-exposição; 

HIV; prevenção; Bioética 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Quando algum tipo de 

informação é apenas recebida e memorizada, 

sem ocorrer nenhum processo de reflexão, ela 

não proporciona uma modificação de 

pensamento, o que torna os interlocutores 

meros expectadores da experiência. Em relação 

ao ensino na área da saúde, a Simulação 

Realística vem ganhando espaço para 

proporcionar não só o desenvolvimento de 

habilidades técnicas, mas de raciocínio clínico 

ligado à possíveis situações reais com o 

paciente, o que permite aperfeiçoar a 

capacidade de trabalhar em equipe e, 

consequentemente, de aprimorar a habilidade 

de liderança. OBJETIVOS: O presente estudo 

tem por objetivo avaliar do ponto de vista 

bioético o uso de simulação realística no 

processo de ensino e aprendizagem de 

graduandos em enfermagem por meio da 

percepção de docentes, e evidenciar resultados 

positivos da prática e sua necessidade de 

aperfeiçoamento. MÉTODOS: O trabalho foi 

realizado sob parecer de aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal. Trata-se de um 

estudo de natureza qualitativa, descritivo-

exploratório. As análises das entrevistas foram 

transcritas e interpretadas conforme processo 

de análise de conteúdo de Bardin, dividido em 

unidades de significância. A análise bioética 

teve como referencial a Declaração Universal de 

Bioética e Direitos Humanos (DUBDH). 

RESULTADOS: Foram selecionadas 7 unidades 

de significância baseadas no agrupamento de 

similaridade das falas, sendo elas: Segurança; 

Competências, Habilidades e Atitudes; 

Raciocínio; Prática; Robotização; e Recursos e 

Capacitação dos docentes. DISCUSSÃO: Foi 

observado que existe reconhecimento dos 

objetivos da simulação por parte dos docentes 

como processo positivo na aprendizagem dos 

estudantes. Falhas de recursos e capacitação 

foram pontuadas como dificultadores na 

utilização da simulação. A ética deve ser o eixo 

norteador da atuação dos profissionais de 

diversas áreas, sobretudo quando a atuação do 

profissional engloba problemas de saúde que 

exigem cuidados. Nesse sentido, a formação do 

enfermeiro é um momento importante de 

construção do saber técnico obtido na utilização 

do laboratório de práticas de enfermagem, 

todavia, identificou-se a necessidade, do ponto 

de vista bioética de associar também o saber 

bioético em acordo com a DUBDH. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A metodologia ativa 

vem conquistando espaço nos modelos de 

ensino em saúde. A simulação permite esse 

desenvolvimento em ambiente seguro e 

controlado, sem exposição à erros graves, 

porém necessita de recursos estruturais e 

capacitação dos docentes, adequados para 

cumprir com seus objetivos delimitados. 

Ademais, identificou-se na pesquisa 

exploratória a necessidade de aprofundar o 

tema abordando também os discentes e refletir 

com base na Declaração de Bioética e  Direitos 

Humanos. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os cuidados e práticas das 

ciências da saúde vêm sofrendo mudanças, em 

vista dos avanços sociais, científicos e 

tecnológicos. A complexidade inerente aos 

sistemas de saúde tem sido pensada a partir da 

perspectiva contemporânea da segurança do 

paciente, considerando questões éticas e 

morais das diversas competências dominadas 

por membros da equipe multidisciplinar.  Tom 

Beauchamp e James Childress valeram-se da 

necessidade de discutir a ética na prática clínica 

e assistencial para publicar, em 1979, o livro 

Principles of biomedical ethics. Os autores 

recomendam que profissionais de saúde 

respeitem a liberdade particular de cada sujeito 

decidir sobre aspectos de sua condição de vida, 

de modo a evitar qualquer intervenção que 

prejudique o indivíduo. OBJETIVOS: Abordar o 

tema segurança do paciente e sua relação com 

a prática ética dos profissionais de saúde, tendo 

como base a concepção de Beauchamp e 

Childress. MÉTODOS: Pesquisa teórica 

documental, utilizando como base a obra 

clássica dos autores. RESULTADOS: Beauchamp 

e Childress afirmam que algumas profissões 

especificam em seus códigos, além de princípios 

éticos, regras de etiqueta, simplificando as 

exigências morais e tornando-as muito rígidas. 

DISCUSSÃO: Os autores questionam se os 

códigos específicos de medicina, enfermagem e 

saúde pública são coerentes, defensáveis e 

abrangentes visto que historicamente poucos 

códigos de ética tinham algo a dizer sobre as 

implicações de vários princípios e regras morais 

como veracidade e respeito à autonomia e a 

justiça social, que têm sido objeto de grande 

discussão no campo da ética biomédica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os códigos 

deontológicos têm se mostrado insuficientes 

para analisar e julgar erros danosos a pacientes 

e à sociedade, pois não valorizam os aspectos 

sociopolíticos e culturais, em contextos de 

pluralismo moral. As chamadas “bioéticas 

latino-americanas”, a exemplo da bioética de 

intervenção, incorporam uma nova identidade 

pública à ética biomédica dado que não se 

limitam às fronteiras deontológicas nas relações 

entre profissionais e pacientes. Do mesmo 

modo, a pluralidade de visões filosóficas, 

culturais e religiosas que constam na 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos da Unesco defende uma 

fundamentação normativa global e importante 

para explorar questões deontológicas. 

Finalmente, é necessário ampliar a investigação 

das situações que envolvem descumprimento 

dos códigos de ética profissionais inserindo tais 

discussões nos comitês interdisciplinares de 

bioética clínica e assistencial para que se 

dialogue sobre as consequências morais e 

éticas, tendo em vista a segurança e a qualidade 

de vida do paciente. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética. Códigos de ética. 

Saúde pública.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Declaração Universal sobre 

Bioética e Direitos Humanos (DUBDH), 

reconheceu os direitos humanos como 

referencial para a bioética. A intolerância à 

identidade de gênero e orientação sexual 

constitui violação à dignidade humana, aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentais, 

sendo abordado no Artigo 11 da DUBDH que 

trata do Princípio de Não-discriminação e Não-

estigmatização1,2. OBJETIVOS: Promover uma 

leitura a partir do referencial dos direitos 

humanos do processo de produção de práticas 

estigmatizantes e discriminatórias e seus efeitos 

sobre a vida de um adolescente. MÉTODOS: 

Relato de caso de um adolescente transexual 

atendido em um serviço de atenção secundária 

de saúde mental infanto-juvenil do Distrito 

Federal. Estudo apresenta dados parciais da 

pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FEPECS sob o número 3.125.892. 

RESULTADOS: Adolescente, 18 anos, transexual 

masculino, pansexual, ensino médio completo, 

reside com os pais. Encaminhado pelo Conselho 

Tutelar para orientação e cuidado à saúde 

diante das dificuldades relacionadas a 

discriminação e estigmatização no contexto 

social e familiar. Relatou transtorno depressivo, 

tentativas de suicídio e transtorno do pânico. 

Entre as inúmeras situações de vivências de 

violências,  destacou uma situação na escola, na 

qual após tentar usar o banheiro privativo dos 

professores foi impedido pelo coordenador, por 

meio de palavras agressivas e desrespeitosas. 

DISCUSSÃO: O comportamento do coordenador 

da escola representa algumas das dificuldades 

enfrentadas por pessoas transexuais, devido ao 

desrespeito de transexuais utilizarem banheiros 

abertos ao público conforme sua identidade de 

gênero3. O direito a utilização de banheiros 

públicos é um desdobramento emblemático dos 

desafios na busca pela igualdade sem 

discriminação para a identidade de gênero3,4. 

Os dados apresentados apontam a 

discriminação como fator para a exclusão social, 

o que favorece a submissão do adolescente às 

violências de violências e acentua o isolamento, 

a tristeza e o risco de suicídio5. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A bioética apresenta-

se como mecanismo para mediar o conflito em 

favor do respeito à dignidade humana e a 

autonomia do indivíduo transexual3,5, 

oferecendo maior visibilidade para que os 

contextos sociais e de saúde de pessoas 

transexuais proporcionem a garantia do direito 

a não discriminação e não estigmatização2. 

Ressalta-se a importância para discussão sobre 

o enfrentamento do preconceito mediante a 

condição LGBTI+ e promoção de espaços de 

escuta e cuidado diante dos sofrimentos 

relacionados ao preconceito, discriminação e 

estigmatização  motivada pela orientação 

sexual e identidade de gênero. 

PALAVRAS CHAVE: Transexualidade, bioética, 

gênero 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A bioética tem sido tratada 

como tema transversal da educação por vários 

autores. Nesse contexto, o curso de medicina 

de Caruaru, da Universidade Federal de 

Pernambuco, tem feito propostas desafiadoras 

para seus estudantes, especialmente no 

Laboratório de Sensibilidades, que faz uso de 

experiências práticas de deslocamentos do 

cotidiano, de construções e expressões 

criativas, assim como também de um espaço 

onde se trabalha o estado de presença e 

autocuidado, nas interfaces entre linguagens 

artísticas e dinâmicas corporais que levam à 

discussão de temas contemporâneos. 

OBJETIVOS: Promover uma reflexão docente 

sobre os processos de ensino-aprendizagem 

promovidos pelo laboratório de sensibilidades, 

à luz da bioética de proteção. MÉTODOS: Foi 

realizada leitura dos principais planos de aula 

desenvolvidos no Laboratório de Sensibilidades, 

do 1º ao 3º anos do curso de medicina, 

elencando aspectos relacionados aos 

depoimentos de estudantes em seus portfólios, 

por livre associação de lembranças de 

comentários e afetos. RESULTADOS: A aposta 

da inserção de artes, e inclusive de professores 

de artes, trouxe contribuições importantes para 

construção de estruturas pedagógicas que 

promovem a emergência de questões 

possivelmente não vistas em currículos 

tradicionais. Tampouco se observa a 

completude de uma única área para este fim, 

lançando-se mão de diversas áreas 

colaborativas para uma formação universitária 

cidadã, como por exemplo psicologia, 

antropologia, filosofia, medicina centrada na 

pessoa, história e bioética. DISCUSSÃO: 

Compreendendo os/as estudantes como 

vulneráveis a um sistema educacional em crise 

e às camadas de complexidade inerentes à 

formação médica, sejam elas das influências de 

mercado, acesso, políticas públicas de inserção 

e permanência, sejam da problemática do 

adoecimento mental contemporâneo, e das 

estruturas de suporte institucionais, o cerne da 

proposta de “ensino de sensibilidades” se borra 

com estas camadas, e nos questionamos: seria 

ele apenas uma tentativa de resposta à crise de 

desumanização da medicina, ou um dispositivo 

para lidar com uma amostra do adoecimento 

global agravada pelo contexto médico? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considerando-se a 

dignidade como um dos valores éticos inerentes 

à toda pessoa humana e reconhecendo ser o 

corpo humano o lugar de manifestação e 

expressão da dignidade, o laboratório de 

sensibilidades procura trabalhar de maneira 

aprofundada, todas as implicações éticas 

advindas da relação que cada um estabelece 

com seu corpo e o corpo do outro. Nesse 

sentido, a Bioética da Proteção constitui-se um 

referencial teórico importante para se trabalhar 

a educação sensível em saúde. 

PALAVRAS CHAVE: Bioética, Educação, 

Sensibilidades, Medicina.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: No que se refere à pessoa idosa, 

o tema violência e sua inserção na Política 

Pública de Saúde no Brasil é um caminho 

recente (SOUSA; MINAYO, 2010). O 

investimento da sociedade contemplando todas 

as idades, priorizando os direitos da pessoa 

idosa, o seu protagonismo, dedicando atenção 

ás famílias que acolhem idosos, criando espaços 

sociais seguros e amigáveis, formando 

profissionais de saúde e cuidadores 

profissionais, bem como prevenindo 

dependências (BRASIL, 2014). O conhecimento 

através do Psicodrama rompe conservas 

culturais, em relação ao ensino tradicional. 

Surge no meio pedagógico como efetiva 

tecnologia educacional criando resgate da 

espontaneidade e interação grupal (CARDOSO, 

2017). OBJETIVOS: Educar em Saúde sobre as 

violências e alternativas de prevenção contra a 

pessoa idosa. MÉTODOS: Relato de Experiência, 

utilizando Metodologia Ativa e o Psicodrama na 

Universidade do Envelhecer - UniSER - UnB, no 

mês de Março de 2019. Onde os alunos da Pós 

Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde 

- UnB, na Disciplina de Envelhecimento e Saúde 

participavam e com a professora, elaboravam o 

Plano de Aula com temáticas diversas. O diálogo 

foi sucinto sobre os tipos de violências contra a 

pessoa idosa, dados epidemiológicos e medidas 

de enfrentamento com base a reação de 

estímulos básicos de conhecimentos pregressos 

e Feedback. As Normas do Psicodrama foram 

esclarecidas: Respeitar a posição de ambos, não 

julgar ou criticar no decorrer do mesmo, manter 

silêncio, ao final identificar o tipo de violência e 

reconhecer a forma de enfrentamento utilizada. 

Foram realizados dois Psicodramas. O Primeiro 

com dois alunos da PGCTS-UnB, tendo um caso 

fictício, em prol de exemplificar a ação. Já o 

segundo, entre os alunos da UniSER - UnB, 

inclusive com caso real do idoso que sofria 

Abandono por parte da família. Ambos 

direcionados pela preceptora. RESULTADOS: 

Humanização em Educação e Saúde. 

Afetividade e Sensibilização (atores e plateia). 

Conscientização Social para as ações de 

enfrentamento à violência contra a pessoa 

idosa. Prática do Psicodrama sendo efetiva na 

aprendizagem da pessoa idosa. DISCUSSÃO: 

Houveram reflexões críticas quanto a 

efetividade das ações de Políticas Públicas para 

o Idoso. Alertando a lentidão do 

desenvolvimento e a "quase esquecida 

penalidade". O fluxograma da denúncia de 

violência contra o idoso também foi 

questionada, pois no Distrito Federal, até o 

momento, não existe delegacia específica para 

o idoso. Entretanto, há outros setores que 

viabilizam a denúncia e o processo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Metodologia Ativa 

na educação da pessoa idosa ensina, humaniza, 

sensibiliza e condiciona o afeto consigo e com o 

coletivo. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: De acordo com a Política 

Nacional do Aborto (2016) quase 1 em cada 5 

mulheres com idade de 40 anos já realizou pelo 

menos um aborto uma vez na vida. Trata-se de 

uma prática comum entre as mulheres 

brasileiras, sendo uma questão de saúde 

pública. O Projeto Dialethos visa promover 

discussões e reflexões sobre questões éticas e 

bioéticas nos cuidados à saúde no espaço 

universitário. OBJETIVOS: Descrever as 

principais questões e dilemas éticos discutidos 

na mesa de conversa do tema: Vamos conversar 

sobre a descriminalização do aborto. 

MÉTODOS: Estudo descritivo, através de um 

relato de experiência sobre a atividade de 

extensão desenvolvida sob a forma de mesa de 

conversa com a presença de um médico 

ginecologista e obstetra e uma professora 

doutora em bioética. A atividade é iniciada com 

a apresentação de um vídeo para fomentar a 

reflexão, em seguida foi lida uma carta de uma 

mulher que realizou um abortamento e cada 

convidado fez uma breve fala sobre o tema. 

Após isso foram divididos grupos para a 

elaboração de 2 perguntas que serão debatidas 

entre os convidados e os participantes. 

RESULTADOS: Foram formuladas as seguintes 

perguntas pelos grupos: “Em caso de 

descoberta da gravidez após as 22 semanas, e 

esta seja uma gravidez de risco, qual a 

conduta?”; “Você acredita que com a 

descriminalização do aborto, haveria a 

banalização dos métodos contraceptivos?”; 

“Até onde vai o limite de autonomia da mulher 

em relação a autonomia do feto?”; “Existe 

indícios que a descriminalização do aborto 

reduziria a mortalidade materna?”; “ ma 

paciente procura atendimento e é confirmado a 

prática de aborto. O profissional de saúde é 

obrigado a denunciar? O que acontece com a 

paciente?”; “Qual é o olhar da OMS sobre o 

aborto clandestino atualmente? É questão de 

saúde pública? Se sim, por que não buscam 

quebrar os tabus desse assunto?” DISCUSSÃO: 

Pelas perguntas percebe-se que ainda existem 

tabus na descriminalização, como também, na 

falta de autonomia e empoderamento da 

paciente em suas decisões, a criminalização de 

sua prática e que esta deveria ser tratada como 

questão de saúde pública. A esquiva social em 

discutir o tema abertamente e os dogmas 

relacionados, afetam negativamente a vida 

reprodutiva feminina. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ficou evidente através das discussões a 

necessidade de colocar em pauta mais 

discussões sobre o tema, que visem estimular o 

empoderamento feminino, a conquista de 

autonomia e que aborde o tema como uma 

questão de saúde pública. 

PALAVRAS CHAVE: Aborto; Bioética; SUS 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: De acordo com a OMS a 

sexualidade é uma característica inerente ao ser 

humano, sendo uma necessidade básica que 

não pode ser separada de sua vida, constituindo 

um componente fundamental na saúde. O 

Projeto Dialethos se propõe a discutir e 

promover autorreflexão sobre questões éticas e 

bioéticas no cuidado a saúde no espaço 

universitário. OBJETIVOS: Descrever através do 

Relato de Experiência as discussões dos dilemas 

éticos envolvidos no tema: Vamos discutir sobre 

sexualidade e gênero? MÉTODOS: Estudo 

descritivo do tipo relato de experiência sobre 

uma atividade de extensão universitária que é 

iniciada com a apresentação de um vídeo que 

incita à reflexão, a mesa redonda foi composta 

por uma médica geneticista, um psicólogo e 

uma aluna de psicologia bissexual cis usuária do 

SUS. Em seguida cada convidado fez uma breve 

fala sobre o tema. Após isso foram divididos 

grupos para a elaboração de 2 perguntas que 

seriam debatidas entre os profissionais, 

estudantes e residentes. RESULTADOS: A 

médica discursou sobre distúrbios de 

diferenciação do sexo, o residente sobre as 

experiências nas quais a sexualidade interferia 

na saúde e a aluna sua vivência pessoal em 

atendimentos. Os ouvintes fizeram as seguintes 

perguntas: “É correto durante a anamnese do 

paciente, o profissional/estudante fazer a 

análise subjetiva do sexo do paciente para 

preencher o prontuário?; “Deve se perguntar se 

é masculino ou feminino?”; “Como mulher 

lésbica, você encontra alguma dificuldade ou 

constrangimento durante consulta 

ginecológica? Se sim, qual (ais)?”; e “Na vivência 

de vocês o que fazer para reduzir esses 

estereótipos?” DISCUSSÃO: Percebeu-se como 

a sociedade e os profissionais de saúde não 

estão preparados para o acolhimento do 

indivíduo, pois ainda existem muitos receios 

frente à sexualidade humana, em não a encarar 

como fator de saúde, orgânica e psicológica, 

mas como condição social, passível de 

preconceitos e estereótipos. Deve-se dar 

liberdade ao paciente falar sobre sua 

sexualidade, de como deseja ser chamado, sem 

julgamentos morais e sem estereótipos, pois 

quando o profissional considera as diferentes 

formas de sexualidade e trata o paciente de 

forma correta, o dá possibilidade de se 

expressar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante das 

discussões percebe-se as dificuldades 

encontradas nos serviços de saúde, o 

despreparo profissional para lidar com a 

sexualidade, a necessidade de se fornecer 

cursos aos profissionais sobre como cuidar e 

acolher eticamente os pacientes diante de sua 

sexualidade, reconhecendo como um 

importante fator de saúde. 

PALAVRAS CHAVE: Sexualidade; Gênero; 

Bioética; SUS 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Benefício e dano são conceitos 
de grande importância para a Bioética. Em 
1979, o Relatório Belmont introduziu três 
princípios-chave para a ética em pesquisas 
biomédicas: autonomia, beneficência e justiça . 
Anos depois, Beauchamp e Childress 
reformulariam a teoria principialista, incluindo o 
princípio da não-maleficência . Entretanto, se 
faz mister diferenciar a perspectiva imperialista, 
aqui ilustrada pelo principalismo iniciado por 
meio do Relatório Belmont e popularizado por 
Beauchamp e Childress, de uma visão mais 
íntima - em relação aos conceitos - e 
socialmente equânime, requerida pelas 
populações periféricas, manifestada a partir da 
Declaração Universal Sobre Bioética e Direitos 
Humanos (DUBDH).OBJETIVOS: Diferenciar os 
princípios da beneficência e não-maleficência 
com o princípio de benefício e dano, constante 
na DUBDH; demonstrar a correlação do referido 
princípio com os presentes nos artigos 14 e 15 
da Declaração, bem como com dispositivos de 
outros documentos internacionais e a 
importância dessa correlação para uma 
interpretação mais abrangente da DUBDH. 
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de 
literatura realizada nas bases de dados online 
PUBMED, LILACS, BIREME,  EBSCO e na 
Biblioteca Virtual em Saúde SCIELO, teses e 
dissertações sobre o tema e documentos 
internacionais, sem recorte temporal, em 
português e inglês, utilizando os seguintes 
descritores: benefício e dano; risco; 
principialismo; Declaração Universal de Bioética 
e Direitos Humanos. RESULTADOS: A partir de 
um estudo comparativo entre os princípios da 
beneficência e não-maleficência e o princípio de 

benefício e dano (DUBDH), entende-se que a 
visão principialista não abrange a realidade dos 
países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento, por partir de uma perspectiva 
de imperialismo ético. DISCUSSÃO: A 
abrangência da Declaração se estende, não 
apenas às demandas éticas nos âmbitos da 
medicina e ciências biomédicas, mas, também, 
no que tange o desenvolvimento tecnológico e 
as ciências da vida. Com relação ao 
compartilhamento de benefícios, em que pese 
tratar-se de uma expressão legal, a 
interpretação trazida pela Declaração configura 
perspectiva muito mais ampla, por determinar 
que a partilha envolva toda a comunidade 
internacional e não apenas aqueles que 
forneceram os recursos necessários para o 
desenvolvimento da pesquisa. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: O princípio do benefício e dano 
(DUBDH)  difere dos princípios da beneficência 
e não-maleficência (Principialismo) 
especialmente no que diz respeito à abordagem 
que, a partir da Declaração, passou a 
considerar, efetivamente, as circunstâncias 
geradoras de vulnerabilidades sociais que, por 
sua vez, produzem sujeitos dotados de graves 
fragilidades e, consequentemente, mais 
expostos a riscos no âmbito das ciências 
biomédicas e pesquisas com seres humanos. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: No ensino da bioética existem 
algumas estratégias propostas. Alguns temas 
como bioética e fim de vida, suscitam reflexões 
que devem permear percepções e ir além da 
ética deontológica, normativa. Entendemos a 
reflexão existencial e o significado da inserção 
na graduação como essenciais. O uso da 
literatura é uma ferramenta que vendo sendo 
experimentada, incluso no crescente campo da 
medicina narrativa.OBJETIVO: Avaliar o uso da 
literatura como ferramenta para aprofundar 
reflexões em bioética. METODOLOGIA: 
Utilizamos o uso do romance de Leon Tolstoi, A 
Morte de Ivan Ilitch, como ferramenta para 
reflexão existencial e dos aspectos da bioética 
de fim de vida em uma turma de graduação de 
medicina do segundo período. Recomendamos 
a leitura e organizamos um seminário com 
apresentação por quatro grupos de uma turma 
de 22 alunos. Foram feitas algumas perguntas 
iniciais para cada grupo e solicitadas reflexões a 
serem apresentadas no formato que 
desejassem. RESULTADOS: A leitura do livro 
suscitou importantes reações do grupo. Houve 
apresentação no formato tradicional (aula com 
slides), uso de teatralização, desenhos com 
imagens relativas a narrativa do livro. Dois 
alunos escreveram uma poesia e outro escreveu 
um conto. O personagem principal foi 
escrutinado quanto ao processo de 
adoecimento e a relação com a família, o 
trabalho, os valores que o mesmo atribuía a 
cada instituição e as relações afetivas. 
Debatemos a relação com a esposa, Proskovya 
Fiodorovna, com o mordomo Gerassim, com os 
médicos que lhe atendiam. DISCUSSÃO: O 
seminário e sua dinâmica, proporcionaram 
refletir o adoecimento, a dor, a vida, as 
questões existenciais. A partir da 

problematização destas questões que 
permearam a vida de Ivan Ilitch, personagem 
principal, foi possível aprofundar o sentido da 
vida para os alunos. O quão importante a 
compreensão ampla do processo de 
adoecimento, muito além do corpo enfermo. 
Discutimos a doença além do biológico e os 
aspectos valorativos. A dinâmica tornou mais 
fácil a compreensão do principialismo, dos 
princípios da qualidade e  sacralidade da vida; 
introduzimos as noções de cuidados paliativos. 
Neste último ítem, a relação do personagem 
Gerassim, o mordomo, ilustrou aspectos da 
virtude aristotélica e dos princípios da ética do 
cuidado identificados em Cicely Saunders, 
pioneira em cuidados paliativos. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A estratégia do 
seminário para discutir bioética e fim de vida 
obteve um resultado bastante satisfatório em 
nossa percepção e dos alunos. Houve uma 
construção de sentido. E as percepções foram 
muito além daquelas obtidas nas salas dos 
anatômicos.  

PALAVRAS CHAVE: Bioética; Fim de vida; 
Ensino; Educação; Literatura 
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