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 Apresentação  

 

O VIII Congresso de Humanização e Bioética foi realizado concomitantemente ao II 

Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética nos dias 28 a 30 de junho de 2018, na 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil. 

O evento aconteceu por conta do fortalecimento da rede de Instituições conveniadas e 

parcerias que compõe o editorial da Revista Ibero-americana de Bioética. Em 2018, o tema 

“Cuidados Paliativos e Direitos Humanos” foi escolhido em comemoração aos 70 anos de 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

O objetivo principal do congresso foi criar espaços de discussão acadêmica e formação 

profissional no contexto dos Cuidados Paliativos, Humanização em Saúde e Direitos Humanos. 

Além disto, permitiu a parceria entre instituições com estreitamento de laços, troca de 

experiências e desenvolvimento de novos projetos na área da Bioética. Na convivência deste 

espaço de aproximação também fizeram parte 18 Instituições de ensino e de cuidados em saúde 

espalhadas pela América e Europa, compondo a Rede Ibero-americana de Bioética, a qual 

também constitui a Revista Ibero-americana de Bioética.  

O evento contou com cerca de 500 pesquisadores e estudantes vindos de diferentes 

áreas do saber e de diversas regiões do país e do exterior. Aproximadamente 200 trabalhos 

científicos foram apresentados entre comunicações orais e pôsteres.  

Neste Anais do VIII Congresso de Humanização e Bioética e II Congresso Internacional 

Ibero-americano de Bioética compartilhamos a produção dos resumos resultantes desse evento. 

Agradecemos aos colaboradores que enviaram seus trabalhos e esperamos que o público e a 

sociedade possam se beneficiar da consistente produção apresentada nesta perspectiva 

interdisciplinar.  

Comissão Organizadora 
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“NÃO SEI SE DÁ PRA FAZER ISSO AQUI”: INTERVENÇÕES DA PSICOLOGIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE 

CUIDADOS PALIATIVOS EM UMA UNIDADE DE EMERGÊNCIA 

 

Henrique Shody Hono Batista 
Tayna Nayara Nunes 

Stephanie Cristin Otto 
Luiz Renato de Moraes Braga 

 

A filosofia dos cuidados paliativos tem-se ramificado entre os níveis de atenção em saúde. Contudo, esta 

prática ainda está a ser consolidada, especialmente, nas unidades em que as urgências e emergências 

demandam tomadas de decisões sobre investimentos terapêuticos de modo rápido: muitas vezes, sem 

tempo de se interrogar qual a vontade do paciente e/ou familiar. Deste modo, lança-se a pergunta: é 

possível falar em cuidados paliativos em unidades de emergência? Este trabalho é um relato de 

experiência, cujo objetivo é trazer reflexões sobre esta pergunta, utilizando-se do método das vinhetas 

clínicas para ilustrar o processo de trabalho de um psicólogo residente em Urgência e Emergência, 

durante sua permanência em uma Unidade de Emergência Referenciada. Os dados retirados da prática 

são articulados com o referencial teórico da psicologia clínica e dos cuidados paliativos, com foco na 

discussão sobre a humanização da assistência, a comunicação clara e efetiva entre paciente, familiares e 

equipe, e o respeito às escolhas no processo de fim de vida. Entre as intervenções da psicologia nas 

unidades de emergência, elencamos: 1) a permanência do psicólogo na unidade para a criação de um 

referencial à equipe assistencial; 2) o atendimento psicológico no momento da crise para organização dos 

sentidos e a interrogação sobre a vontade do paciente e/ou familiares, conforme suas possibilidades; 3) 

a transmissão clara e objetiva das informações pertinentes ao conhecimento da equipe; 4) organização 

de reuniões multiprofissionais entre equipe e familiares para discutir tomada de decisão. Conclui-se que 

as intervenções da psicologia no setor de emergência, sustentadas pela filosofia dos cuidados paliativos, 

possibilitam um espaço de diálogo entre os envolvidos, trazendo à tona a vontade e desejos do paciente 

no processo de tomada de decisão e que estas sejam efetivamente consideradas, mesmo em situações 

de emergência. 

 

A ALTERIDADE COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO PARENTAL 
Mariana Fávaro 

Andrea C. Volpato 
Daiane Priscila Simão-Silva 

 
Introdução: A parentalidade é o resultado de uma escolha ética, com redistribuição da economia psíquica 
para incluir o recém-chegado, não ocorrendo automaticamente. Na sociedade atual, pluralista, com 
diversos arranjos familiares e ancorados na satisfação imediata, o tempo e a estabilidade dos vínculos se 
alteram. Assim, os referenciais bioéticos da prudência e alteridade auxiliam na reflexão crítica de valores. 
A forma de se projetar no Outro e possibilitar sentir o que o Outro irá sentir, resultará no encontro entre 
a singularidade e a diferença. Essa junção resultará em amor ao próximo, condição necessária para se 
obter filhos desejados e pais preparados. Objetivo: Analisar os aportes subjetivos de alteridade em relação 
ao planejamento da parentalidade. Métodos: análise crítica da literatura considerando como princípio a 
alteridade. Resultados: o desejo de ter um filho remonta o próprio cuidado parental que os pais tiveram 
na sua infância com seu referencial de pais. As funções parentais permitem sustentar inserção do bebê 
enquanto produto e alteridade- é justamente esta tensão entre fora e dentro, entre presença e ausência, 
que permite ao bebê entrar no processo de subjetivação. Discussão: a disjunção da parentalidade e 
conjugalidade, somada a horizontalização das relações contemporâneas e a uma pluralização das 
referências, põe em questão a responsabilidade de transmitir às gerações futuras os elementos 
fundadores de sua constituição psíquica, da lei e dos valores. O início desse percurso se dá na infância de 



11 
 

 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba, Paraná, Brasil 

2018 

cada um dos pais, assim, o nascimento de um filho produz uma mudança irreversível no psiquismo 
parental, podendo, inclusive, ajudar na retificação de sua história infantil ou, pelo contrário, na imposição 
inconsciente de seus conflitos para a criança. Considerações finais: Com as novas estruturas familiares na 
contemporaneidade, a alteridade (responsabilidade para com o Outro) mostra-se como importante 
ferramenta na construção da parentalidade e no processo de desenvolvimento dos próprios pais. 
 
 
A ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM 
BIOÉTICA 

 
Lauren Rafaella de Oliveira Santos 

Natalia da Rocha Kugelmeier 
Thayná Letícia Machado 

Jhonatan Kawan Busto dos Santos 
Ana Carolina Schaefer Vieira  

Eliana Rezende Adami 
 

Introdução: A atenção farmacêutica (AF) corresponde à relação direta com o paciente, fundamentada na 
orientação e acompanhamento da terapia medicamentosa em conjunto a interação com outros 
profissionais da saúde. Nesse sentido, a equidade, concordante com o princípio de justiça da bioética, é 
um dos princípios do SUS regentes à prática da AF, que implica em todos receberem atenção em saúde, 
segundo suas necessidades, o que permite a visualização das classes que mais necessitam da atenção 
farmacêutica. Entretanto, sua prática ainda é pouco representativa. Objetivo: Expor a importância da 
atenção farmacêutica e sua dispersão dentro da assistência farmacêutica no SUS, assim como a realidade 
de sua ocorrência no Brasil. Métodos: Trata-se de uma reflexão teórica realizada através de uma pesquisa 
bibliográfica na literatura. Resultados: O estudo mostrou que não é uma realidade consolidada na prática 
cotidiana de serviços no SUS e, o menor percentual de farmacêuticos que declararam realiza-la, se 
concentra na Região Sul do país que, simultaneamente, apresenta maiores chances para ocorrência de 
polifarmácia. Discussão: Farmacêuticos quando questionados sobre a ocorrência das atividades de origem 
clínica alegam que o excesso de atividades sob suas responsabilidades e a falta de um local segregado 
torna superficial a prestação dessa atividade e, na maioria das vezes, anula sua prática. Conclusão: A AF é 
imprescindível para o combate aos erros de medicação como um todo e, representativamente, para a 
diminuição da polifarmácia indevida e/ou exacerbada. Porém, a falta de financiamento para estrutura 
física e contratação de mais farmacêuticos impede a sua ascensão nacional no sistema de Saúde Pública. 
 

A AUTONOMIA E O MAL DE ALZHEIMER: UM NOVO OLHAR REFERENTE À EUTANÁSIA 
 

Bianca Izabella Carvalho Dos Reis 
Larissa Maltez Santos 

Marcelo Sarsur 
Luciana Dadalto 

 
A dignidade da pessoa humana sempre foi pauta para inúmeras discussões nas mais diversas áreas de 
conhecimento. Esta dignidade vincula-se diretamente à autonomia e compreende-se pelo ato de se 
autogovernar; contudo, a autonomia fica comprometida quando surgem distúrbios mentais graves, como, 
por exemplo, o mal de Alzheimer. É dentro deste cenário que o presente estudo pretende abordar 
discussões acerca da eutanásia, palavra originária do grego (eu-thanatos), cujo significado apresenta a 
ideia de uma boa morte ou de uma morte sem dor. A prática remete a uma conduta médica que visa a 
antecipar a morte do paciente em estado degenerativo. Finalizando tratamento insistente, muitas vezes 
impiedoso e prolongado, tudo isso em atendimento à vontade do paciente que julga a situação que o 
acomete penosa e insuportável. O recorte proposto e o qual se objetiva estudar traz discussões acerca 
das limitações que circundam os pacientes com distúrbios mentais, mais especificamente o mal de 
Alzheimer, quando se tratam de pedidos eutanásicos. Para tanto, utilizou-se como método, a pesquisa 
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teórica de natureza exploratória, com levantamento bibliográfico e documental, no âmbito jurídico e 
bioético. No decorrer do estudo pretende-se demonstrar que o princípio da beneficência nem sempre 
trará a solução adequada nestes casos, haja vista a autonomia do paciente que, apesar do fato de estar 
atormentado por debilidade mental, deve ter sua autonomia levada em consideração, pois desconsiderar 
seu desejo equivale a retirar-lhe o direito de escolha, desrespeitando-lhe a dignidade, e lhe impondo 
padrões de vida diversos dos seus. 
 

A AUTONOMIA RELACIONAL EM CONTRAPOSIÇÃO À AUTONOMIA PRINCIPIALISTA 
 

Kênia Amaral Duarte dos Santos 
Christiane Santos Haidar 

  
A noção de autonomia é questão relevante na Bioética. Há muito se discute quais são os fundamentos 
que alicerçam esse conceito, como ele atua na tomada de decisão pelos pacientes e participantes de 
pesquisa e os limites do paternalismo e não interferência. A noção tradicional de autonomia está arrimada 
no princípio da não interferência e da autonomia da vontade, disseminados por autores liberalistas do 
século XIX, como Kant e Mill. O princípio da autonomia desenvolvido por Beauchamp e Childress, leva a 
crer que a autonomia se trata de consentimento informado, pois cita capacidade, informação e 
consentimento como caminhos para o exercício da autonomia do paciente. Este conceito tem sido 
criticado por superdimensionar o individualismo, colocando o princípio da autonomia acima dos princípios 
de beneficência, justiça e não maleficência. A ideia de autonomia relacional tem fundamento em teorias 
de autores comunitaristas e feministas do final do século XX. Esta concepção enxerga o paciente como 
agente inserido num contexto social, histórico, de classe, raça e gênero. Enfatiza que as condições sociais 
nas quais o paciente se desenvolve podem aumentar ou minar as possibilidades de reflexão crítica 
necessárias ao exercício da autonomia. O conceito de autonomia relacional tem ganhado espaço por se 
mostrar alternativa de compartilhamento de decisão em saúde. A autonomia principialista apregoa uma 
relação em que o profissional de saúde informa e posteriormente adota uma postura de não interferência, 
denotando a existência de uma posição de hierarquia. A autonomia relacional se mostra uma abordagem 
de promoção da relação médico-paciente, em que o profissional ao invés de impor sua visão de mundo, 
situa o paciente no seu contexto, para auxilia-lo a tomar decisões. A partir do reconhecimento de 
dependência das estruturas sociais do paciente, como trabalho, religião e família compreende-se que sua 
autonomia se revela muito mais relacional do que individualista. 
 

A BIOÉTICA E AS AÇÕES DE SAÚDE A LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E 
TRANSGÊNEROS (LGBT): UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL 

 
Jorge Fernando Soares 

Sirlei Favero Cetolin 
 
Introdução: Para o ano de 2016 foram registrados um total de mais de 300 crimes de assassinatos ligados 
à lgbtfobia, visto que os números são subnotificados, sendo que a maioria dos crimes nem chegam a ser 
conhecidos. Objetivo: Realizar uma reflexão sobre bioética e as ações de saúde contidas na Política 
Nacional Integral de Saúde LGBT (PNIS-LGBT). Metodologia: Revisão bibliográfica documental, 
publicações de 2002 a 2017 das bases de dados virtuais BVS e Scielo, descritores de busca: bioética, lgbt, 
saúde pública. Realizou-se análise documental da PNIS-LGBT, convergindo aos achados da revisão 
bibliográfica. Resultados: Ao analisar o cenário do campo da saúde frente a esta temática, vê-se a 
existência de uma política Pública de Saúde LGBT, que surgida em 2010, objetiva implementar 
atendimento nos serviços de saúde com equidade e universalidade sem discriminação. Os indivíduos são 
expostos a riscos como violência e doenças sexualmente transmissíveis, e, automutilações no caso de 
indivíduos trans, apresentando tendência ao desequilíbrio psíquico, além da existência de despreparo 
técnico/ético, de alguns profissionais de saúde ao realizarem a assistência a estas pessoas. Os códigos de 
ética profissionais prescrevem que, no exercício de sua função, cada profissional exime-se de qualquer 
maneira de juízo de valor na relação entre ele e o usuário. É relevante capacitar o profissional da saúde 
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para que se introduza na prática cotidiana os quatro princípios fundamentais: beneficência, justiça, não 
maleficência e respeito à autonomia. 
 

A BIOÉTICA EM RICŒUR E ENGELHARDT 
 

Marcelo Bonhemberger 
Paulo Gilberto Gubert 

 
O presente texto tem como objetivo demonstrar as confluências entre Ricœur e Engelhardt, no que diz 
respeito à Bioética. Por um lado, Ricœur parte de uma crítica à pretensão de universalidade do imperativo 
categórico kantiano, salientando que nem sempre uma lei universal pode dar conta das particularidades 
que envolvem a existência humana, sobretudo quando se trata dos casos difíceis e ainda mais quando 
eles envolvem um contexto de fragilidade humana, como nos casos da vida começando e da vida 
acabando. Nesse sentido, o filósofo francês propõe a sabedoria prática, que se beneficia do caráter plural 
do debate nos comitês de bioética e que gera a convicção para o julgamento moral em situação. Ricoeur 
entende, portanto, que o phronimos não é individual, como afirmara Aristóteles, porque só pode se 
concretizar intersubjetivamente. Engelhardt, por sua vez, propõe alternativas e possibilidades para 
conviver de forma pacífica com indivíduos de culturas diferentes, com relativas conexões éticas, tidas 
como irreconciliáveis. Tem como hipótese e almeja por um estado democrático com poderes limitados, 
seculares e pluralistas, nos quais existem posições bioéticas contrastantes, mas com a possibilidade de 
realização e convivência pacífica. O máximo que o mundo moral da secularidade pode oferecer são 
procedimentos para ajudar a negociação e o acordo. Essa diversidade moral existe tanto como condição 
sociológica quanto como vínculo ético de tipo epistemológico. Apesar de não ceder ao ceticismo 
metafísico ou ao relativismo moral, a bioética do futuro, estritamente falando, deveria ensinar a viver 
com as diversidades morais profundas. 
 

A BIOFILIA NA PROMOÇÃO DE AMBIENTES SALUTOGÊNICOS EM INSTITUIÇÕES HOSPICE 
 

Robiran José dos Santos Junior 
Amanda Amorim Zanatta 

Natalia Aline Soares Artigas 
Marta Luciane Fischer 

Carla Corradi Perini 
 
Uma instituição hospice é normalmente focada em pacientes que não estão mais recebendo tratamento 
médico em busca de uma cura, mas naqueles em cuidados paliativos em fim de vida. O conforto em todas 
as dimensões do bem-estar é o princípio do plano de tratamento para esses pacientes, que pode ser 
facilitado em ambientes salutogênicos a partir da interação com elementos da natureza. Essa constatação 
tem apoio na Teoria da Biofilia que promulga que o ser humano possui uma necessidade inata de 
relacionar-se com a natureza, como condicionante do seu bem-estar físico, psicológico e espiritual. Assim, 
o presente estudo teve como objetivo analisar a utilização da concepção da Biofilia na promoção de 
ambientes salutogênicos em instituições hospice. Para tanto realizou-se uma revisão bibliográfica 
integrativa sobre a aplicação da concepção da biofilia em cuidados paliativos. Foram analisados 751 textos 
científicos e resgatados 28 (3,7%) resultados que contemplavam a temática, dos quais 25 (89,3%) foram 
internacionais, 3 (10,7%) nacionais e 6 (21,4%) tratavam especificamente de instituições hospice. Dentre 
os elementos biofílicos destacaram-se os Jardins ecológicos (35,1%), a interação com cães (18,9%) e foram 
relatados benefícios emocionais em 50% dos casos. As instituições hospice são designadas para serem 
locais de descanso, que evoquem sentimentos de conforto e a sensação de estar em casa. Muitas vezes 
essa sensação está fortemente ligada à contemplação da natureza, a convivência com animais domésticos 
ou manutenção de um jardim residencial. Os efeitos restaurativos da contemplação da natureza se 
manifestam dentro de apenas três a cinco minutos, principalmente no aspecto psicológico/emocional. 
Assim cuidar de um jardim, interagir com animais de estimação ou simplesmente contemplar a natureza 
pode compreender valores sem equivalência a serem respeitados como dignidade. 
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A BIOTECNOLOGIA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR À NEONATOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
 

Lyslian Joelma Alves Moreira 
Adriana Rodrigues da Silva Utida 

Waldir Souza 
 

O avanço tecnocientífico tem possibilitado à medicina práticas preventivas, tratativas e curativas para a 
preservação da vida e a mitigação de complicações à saúde. É rotineiramente empregada à neonatos no 
ambiente de terapia intensiva, o qual encontra-se extremamente vulnerável dada sua fase evolutiva, 
patológica ou prematuridade. Percebe-se na prática assistencial que muitas intervenções biotecnológicas 
são determinadas pelo profissional de saúde ou exigidas pelos representantes legais sem refletir acerca 
dos danos e benefícios em longo prazo ao bebê e a própria família. Objetivo: analisar o uso de recursos 
biotecnológicos a neonatos em unidade de terapia intensiva e correlacionar com os princípios da 
beneficência e não maleficência. Metodologia: Revisão integrativa compreendendo os anos de 2009-
2017. Resultados: Os bebês são vulneráveis pela limitação decorrente da própria fase evolutiva que os faz 
incapazes de autocuidado, de se expressar e de decidir. Constatou-se que, devido tais limitações do bebê, 
as decisões são tomadas pelos responsáveis legais ou médicos no intuito de fazer o melhor para esta 
criança e nem sempre respeitam os princípios da não-maleficência. Também de que a diversidade 
tecnológica disponível gera conflitos éticos entre os profissionais na decisão de condutas 
intervencionistas nos casos de prognóstico desfavorável, terapêutica paliativa ou quando não há como 
mensurar os possíveis danos decorrentes desta ação. Torna-se ainda mais conflitante quando o familiar 
deseja que seja empregado todo aporte biotecnológico possível para manter a vida do bebê, mesmo 
quando não há um prognóstico de cura ou melhora da doença. Contudo, é preciso analisar riscos e 
benefícios decorrentes da utilização ou não destes recursos, a fim de proporcionar qualidade à vida do 
bebê, respeitar sua dignidade sem prolongar seu sofrimento ou o de sua família. Os profissionais de saúde 
devem atuar de modo beneficente, não-maleficente, qualificado e ético, estabelecendo uma 
comunicação efetiva com o familiar que toma as decisões. 
 

A CARNE ARTIFICIAL: UMA ALTERNATIVA ÉTICA COM RELAÇÃO A PRODUÇÃO ANIMAL? REFLEXÕES 
INICIAIS 

 
Jessica de Gang 

Marta Fischer 
 

Um futuro em que as carnes serão cultivadas em fazendas urbanas está mais próximo de se torñar 
realidade do que se é imaginanado. Há pouco mais de um ano o pesquisador Mark Post da Maastricht 
University afirmou criar seu primeiro hambúrguer bovino in vitro, grande revolução alimentícia criada em 
laboratório que é feita a partir do cultivo de células-troncos retiradas dos nervos e peles dos animais, por 
meio de punções indolores para que virem tecidos de gorduras e músculos, o processo leva em média 21 
dias até que as carnes fiquem prontas para serem cozidas e consumidas. Este quase “sistema de 
clonagem” é uma tentativa de criar um meio alternativo para diminuir a exploração industrial do animal 
e aumentar a produção de carnes. Contudo, abre o questionamento para o quão ético o mesmo seria se 
poderia ser alternativa ética com relação a produção animal? Do ponto de vista bioético, a carne artificial 
traria benefícios ou seria danoso a saúde humana? Seus criados defendem veemente a produção da carne 
artificial, pois, segundo eles, o produto é amigo do meio ambiente e do animal por não possuir remédios 
nem conservantes, além de ser menos propensos a transmitir doenças, o processo reduziria 
drasticamente os gases do efeito estufa proveniente da criação, o consumo de água necessário para a 
produção seria muito menor que na pecuária, a carne não precisar de hormônios em sua composição. O 
objetivo dos cientistas é diminuir ao máximo o uso de elementos animais na produção desta nova 
proteína, entretanto este novo produto ainda precisa de muitas pesquisas, seus criadores ainda não 
mostraram quais são os efeitos do consumo a longo prazo, seus avanços na melhora da textura da carne, 
nem como diminuir o custo de produção altíssimo. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA FARMACOTÉCNICA MAGISTRAL NO PROCESSO DE CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Mônica Cristina Sampaio Majewski 
Ana Carla Efing 

 
O crescimento da população nas últimas décadas, principalmente a idosa, resultou em prevalência de 
doenças crônicas e câncer. Com o avanço tecnológico e terapêutico, muitas doenças mortais tornaram-
se doenças crônicas, prolongando a vida de seus portadores. Contudo, mesmo com pesquisas avançadas 
e esforços para atingir a cura, a morte continua sendo certa. Com a inserção dos cuidados paliativos nos 
serviços de saúde, busca-se a promoção de qualidade de vida aos pacientes e seus familiares, através da 
prevenção e alívio do sofrimento e se enquadra a todos que padecem de doenças avançadas e 
ameaçadoras da vida. Além da dor, um dos sintomas prevalentes nestes pacientes, a xerostomia também 
é significante, sendo considerado um dos sintomas mais perturbadores, devido ao desconforto bucal, 
perda do paladar, dificuldade de engolir e falar, tornando fundamental a busca pelo manejo terapêutico 
ideal. A saliva é um dos fluídos mais importantes e complexos do corpo, desempenhando função de 
proteção, umidificação e lubrificação da deglutição. Quando a função salivar estiver comprometida a 
ponto de não poder ser estimulada, o uso da saliva artificial deve ser orientado para melhorar a 
lubrificação e hidratação dos tecidos bucais e aliviar os sintomas, sendo apenas uma medida paliativa, 
visto que, não apresentam vários agentes protetores da saliva fisiológica. A farmacotécnica magistral é 
uma das áreas da assistência farmacêutica e, pode ser utilizada como uma ferramenta alternativa a 
pacientes submetidos a cuidados paliativos. Além das opções industrializadas de saliva artificial, há a 
possibilidade de optar por uma versão manipulada, que visa atender necessidades específicas e as vezes 
únicas do paciente, otimizando o manejo terapêutico, agregando benefícios ao processo de cuidados 
paliativos.  
 

A CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO EUROPEU NA CAPELANIA HOSPITALAR EM CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Sileide France Turan Salvador 
Mary Rute Gomes Esperandio 

 
Na noção da EAPC (European Association for Palliative Care/ Associação Européia em Cuidados Paliattivos 
), a espiritualidade é a dimensão da vida humana onde as pessoas, individualmente ou em comunidade 
experimentam, expressam e buscam significado, propósito e transcendência. A espiritualidade, assim, se 
manifesta por valores, crenças, tradições e práticas. Cuidado Paliativo, para a EAPC, é primeiramente visto 
como uma ação mediada, política e socialmente, significando que as pessoas estão sempre sintonizadas 
a outras e a elas mesmas, relacionada à manutenção, continuidade e reparação de nosso mundo, 
perpassando a sustentação da vida no ambiente, na fauna, na flora e em nossos corpos. Esse trabalho 
tem por objetivo apresentar o modelo de cuidado praticado na Capelania Hospitalar na Holanda. Esse 
modelo oferta, na formação dos/as capelães/ãs, uma nova ordem que visibiliza e lhes dá voz, construindo 
reflexões, análises e ações práticas; formulando sentido e expressividade. Metodologicamente, além de 
partir do lugar das categorias profissionais menos reconhecidas e destituídas de grandes espaços de 
inclusão e poder como a capelania hospitalar, também destaca, pela compreensão de espiritualidade e 
cuidado, características dinâmicas e intrínsecas da humanidade. Tais características são: 1- os desafios 
existenciais de identidade e sentido; 2-os valores baseados em atitudes (o que é importante ao indivíduo 
em seus relacionamentos); 3- as concepções religiosas fundamentais. A partir desse modelo, busca-se a 
construção de uma proposta de formação de capelania no Brasil que atenda as demandas próprias do 
contexto atual dos cuidados paliativos em nosso país. 
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A DISCRIMINAÇÃO E O PRECONCEITO NO CONTEXTO DA AIDS: ANÁLISE DO DISCURSO DE PESSOAS QUE 
VIVEM COM HIV DIAGNOSTICADAS NAS ÚLTIMAS QUATRO DÉCADAS NUMA PERSPECTIVA BIOÉTICA 
 

Camila Claudiano Quina Pereira 
José Ronaldo Trindade 

Dênia Amélia Novato Von Atzingen 
Alice Fonseca Faria 

Ana Cláudia de Cássia Lima Ferreira Silva 
Patrícia Sibeli Franco 

Julie Rollasenna De Lazari 
 

Esta investigação faz parte da linha de pesquisas Bioética, Ciclos da Vida e Saúde do programa de Pós-
Graduação em Bioética. Tem como objetivo geral analisar os diferentes discursos entre pacientes HIV 
positivos a respeito da discriminação e preconceito contra a AIDS na região do sul de Minas Gerais. Para 
isso, pretende identificar como pessoas que vivem com AIDS têm acessado e compreendido as 
informações sobre a doença transmitidas pelos serviços de saúde; compreender como as pessoas com 
AIDS têm lidado e gestado a vida cotidiana a partir das informações obtidas nos serviços de saúde e 
conhecer e refletir sobre as discriminações sofridas pelas pessoas com HIV/AIDS em seu cotidiano, 
buscando numa perspectiva bioética, linguística e histórica identificar modificações de conceitos e a 
efetividade das campanhas educativas, de esclarecimento e dos serviços de aconselhamento. Para 
alcançar os objetivos propostos, esta pesquisa que está em andamento, dividiu-se em dois momentos: no 
primeiro, identificar publicações do Ministério da Saúde, nas últimas três décadas, que tenham o 
propósito de orientar sobre a prevenção e sobre o cuidado das pessoas já infectadas, tais como manuais 
e cartilhas; no segundo momento, entrevistar pessoas que receberam o diagnóstico e fazem 
acompanhamento nos serviços de saúde do município. Os resultados preliminares descrevem que, 
embora se tenha avançado em políticas de saúde para eliminar o estigma da doença, os discursos 
comprovam a permanência da discriminação e do preconceito no cotidiano destas pessoas. 
 

A ENTOMOFAGIA: UMA ALTERNATIVA ÉTICA COM RELAÇÃO A PRODUÇÃO ANIMAL? REFLEXÕES 
INICIAIS 

 
Jessica de Gang 

Marta Fischer 
 

Desde a origem da humanidade os insetos fazem parte da alimentação de bilhões de pessoas em diversos 
países ao redor do mundo, em sua grande maioria nos continentes asiático, africano e latino transpondo 
barreiras temporais, geográficas e culturais. Porém, apenas recentemente a entomofagia tem despertado 
a sua devida atenção da nutrição e da gastronomia. Logo se questiona, se a entomofagia é uma alternativa 
ética para os conflitos que envolvem a produção de proteína animal. A entomofagia permite ao animal 
ter sua dignidade mantida sem causar maiores transtornos ao animal? Para garantir o bem-estar tanto 
físico como psicológico do animal deve-se seguir as cinco liberdades promulgadas pelo comitê de Brambell 
e acordado internacionalmente: virar-se, levantar-se, cuidar-se corporalmente, deitar-se e esticar seus 
membros. Mas uma um galpão cheio de insetos amontoados, utilizados tanto para alimentação como 
pesquisas se enquadram nesses quesitos de bem-estar animal? Sob a perspectiva da Bioética, os insetos 
oferecem inúmeros benefícios aos seres humanos em sua produção, são altamente proteicos, sendo uma 
forma abundante de alimento, podem consumir até mesmo seis vezes menos água que os animais comuns 
de abate, sua coleta e produção são relativamente fáceis, tendo inúmeras opções de consumo, isto tudo 
sem levarmos em conta o minúsculo impacto ambiental causado pela entomofagia. Porém, apesar de 
todos seus benefícios, esta nova dieta ainda tem algumas vulnerabilidades, a aversão dos possíveis 
consumidores ainda é grande. A alimentação ainda esta finamente ligada às emoções. Uma pessoa não 
ira se satisfazer ao consumir algo que não lhe proporcione certo nível de prazer. Não se sabe ainda quanto 
o animal será afetado, quanto sua dignidade será afetada, em todos os níveis do processamento. É 
necessário que se façam mais pesquisas para que se possam apresentar bons ou satisfatórios resultados. 
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A ÉTICA NO DIREITO À SAÚDE 
 

Carolina Leticia Gomes 
Denecir de Almeida Dutra 

 
As questões atuais relacionadas à saúde demandam atenção específica aos problemas sociais que 
determinam a qualidade dos serviços no país. A ênfase às diferenças do serviço público e privado de 
saúde, da influência das classes sociais, como este direito é tratado dentro da ética profissional e da 
moralidade e quais os impactos destes serviços na sociedade. Neste sentido, o objetivo geral do trabalho 
foi analisar as questões éticas a cerca do direito a saúde. A metodologia adotada foi de cunho indutivo, 
exploratório voltado a revisão bibliográfica. Destaca se que os resultados obtidos, conceitos utilizados 
abordam temas conexos como ética profissional, direito aos serviços públicos e privados, impactos sociais 
e culturais e dignidade da pessoa. De forma que haja uma limitação objetiva do que é o direito à saúde e 
como a ética profissional deve se aplicar ao caso, sem distinção a diferenças de qualquer gênero,de 
priorizar o desenvolvimento de ações que tem por finalidade de melhorar a qualidade da saúde tanto no 
âmbito público quanto no privado no país. Esta pesquisa se aprofunda em legislação, doutrina e até 
mesmo em literatura para delimitar tal tema, para fins de conhecimento, e para o desenvolvimento do 
caso. Ao propor uma medida de precaução para situações substancialmente médicas e sociais. Os tópicos 
relativos à ética têm como prioridade de estimular ações que garantam o direito à saúde, tanto no âmbito 
médico como no âmbito político e social. Conclui se frente a dignidade da pessoa humana é tratada como 
ponto de apoio à ética profissional, já que se faz necessária atenção específica aos direitos e garantias 
fundamentais da população. As relações específicas de direito e saúde são desenvolvidas a fim de 
proporcionar equidade e humanidade para as relações sociais voltada à saúde pública e privada como 
direito fundamental.  
 

A FRONTEIRA, A POLIFONIA E O DIALOGISMO NA CAPELANIA HOSPITALAR EM CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Sileide France Turan Salvador 
Mary Rute Gomes Esperandio 

 
A mesma fronteira que separa um país de outro é o ponto de conexão que os transforma em vizinhos. A 
mesma pele que limita a capacidade de vivenciar a dor do paciente pode se transformar na fronteira de 
contato que permitirá tocá-lo de forma a oferecer-lhe consolo. Analogicamente, faz-se, nessa proposta, 
uma aplicação não espacial das categorias limites/ fronteiras/ margens, enquanto percepções, no que 
tange ao cuidado espiritual ofertado na capelania hospitalar em cuidados paliativos. Compreende-se as 
categorias ao avesso, ao evidenciar-se o ponto de contato como agente de poder diferenciador, múltiplo, 
transdisciplinar, aberto e capaz de construir um novo modo de análise. O objetivo desse trabalho é 
apresentar a percepção de fronteira, como uma nova possibilidade de pensamento inclusivo, que se 
materializa em deslocamentos da conceituação do eu/outro, da centralidade e do periférico. A fronteira 
se apresenta em duas perspectivas: a participante e a do helicóptero, que estabelecem espaços de 
acolhimento, escuta, compreensão e reconhecimento. Aplica-se o modo comunicativo interativo, onde 
cada ser falar com a sua própria voz e faz-se a polifonia. Na perspectiva participante, o/a capelão/ã pode 
tocar o/a paciente e seus familiares, física e espiritualmente, numa resposta às necessidades do 
momento, convidando-os ao diálogo polifônico. Também se oferece à construção da alteridade, 
autonomia e identidade dos envolvidos no processo de doença/morte. Na perspectiva helicóptero, criada 
por Leget, vislumbra-se tanto a visão do todo como de um ponto distante de conexão. Como resultado, 
as ações da capelania podem prever situações e organizar tomadas de decisões, junto à equipe 
multidisciplinar, num exercício de compaixão, trazendo conforto e paz. Conclui-se que nessas perspectivas 
de fronteira, se estabelece o dialogismo; o ser se reconhece na imagem que o outro faz de si e nele 
mesmo, possibilitando enxergar o que está contido na fronteira e o que está além dela. 
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A HUMANIZAÇÃO E O PSICÓLOGO JUNTO AOS FAMILIARES DA PESSOA HOSPITALIZADA 

 
Jéssica Cumim 

Gabriela Drews Wayhs 
 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do psicólogo junto aos familiares de 
pacientes, como parte no processo de humanização. A partir da realização de uma revisão narrativa de 
literatura, foi possível constatar que o adoecimento e a internação contribuem para que familiares sofram 
abalos que podem alterar sua dinâmica e seus padrões de funcionamento. Assim, por vezes a família 
precisa de apoio para compreender a situação em que vive. As necessidades da família podem exceder as 
do paciente, tornando-se um dos aspectos de mais difícil manejo, pois requer um trabalho com as 
angústias, ansiedades, fantasias, dores e sofrimentos, além do medo de morte. Para isso, muitas 
necessitarão de um terceiro elemento organizador, sendo esta uma das funções do psicólogo hospitalar. 
O psicólogo, ao reconhecer não só a pessoa doente, mas também os conflitos e as emoções vivenciadas 
pelos familiares, implicadas no adoecer, acaba por se tornar um instrumento poderoso no processo de 
humanização. É de extrema importância que o familiar junto ao paciente seja protagonista, 
corresponsável e autônomo no cuidado, conforme preconiza a Política Nacional de Humanização. A partir 
dos estudos, nota-se que o psicólogo hospitalar, através de sua escuta especializada e do respeito às 
singularidades, pode ser fundamental no processo de humanização, posto que ela vai além da relação 
paciente e sua doença. Visto que a psicologia considera todos como agentes sociais, incluindo os 
familiares, é possível concluir que, ao permitir a identificação das necessidades reais destes, ela contribui 
para o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia destes, considerando a produção do cuidado em 
saúde como mais humanizadora. 
 

 HUMANIZAÇÃO NA BRONCOASPIRAÇÃO: UMA INTERPRETAÇÃO DA FISIOTERAPIA 
 

Lisandra Moreira 
Marina Moreira Ramos da Silva 

Fernanda Marques Brondani 
Denecir de Almeida Dutra 

 
A fisioterapia vem avançando de forma incisiva nas técnicas de broncoaspiração em unidades 
de tratamento intensivo (UTI), onde o ato humanizador como falar e chamar o paciente pelo 
nome de forma espontânea e profissional é um ato fundamental na interpretação qualitativa 
do tratamento. Nesse contexto, o objetivo geral foi verificar a dinâmica do profissional da 
fisioterapia frente à broncoaspiração. A metodologia trabalhada foi de cunho dedutivo 
descritivo, tendo como base uma revisão bibliográfica ampla sobre a temática em apreço. 
Partiu-se os descritores sobre broncoaspiração fisioterapêutica em UTI no banco de dados do 
SciELO, no período de 2003 à 2018 onde foram obtidos cerca de 16 artigos analisados, no 
qual realizou-se ordenamento classificatório. As pesquisas demonstram uma falta de preparo 
na formação profissional perante o contexto bioético. Conclui-se que o profissional da 
fisioterapia deve estar ligando a teoria à prática também no ato humanizador, e o processo da 
broncoaspiração necessita principalmente de interpretação técnica, métodos específicos e 
também uma melhora na interpretação por parte do profissional para obter melhores 
resultados na qualidade de vida do paciente. 
 
  



19 
 

 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba, Paraná, Brasil 

2018 

A IDEIA DE CURA DO ENVELHECIMENTO NA MÍDIA: UMA CRÍTICA CENTRADA NA FILOSOFIA DE HANS 
JONAS 

 
Cassandra M Siqueira 

Daiane Priscila Simão-Silva 
 
Do ponto de vista histórico, há uma progressão estatística da população mundial para a longevidade. 
Neste contexto, as notícias de popularização científica sobre envelhecimento alcançam visibilidade. Este 
trabalho buscou examinar as repercussões éticas da vinculação destes anúncios através de uma análise 
reflexiva baseada no princípio da responsabilidade de Hans Jonas. Foi selecionada uma notícia do site 
Boas Notícias Brasil, intitulada ‘Descoberto Como Atrasar o Envelhecimento’. A escolha se deu a partir dos 
critérios: escrito em língua portuguesa; público alvo identificado como não-especialistas; disponível em 
mídia eletrônica e gratuito; relacionado a genética e envelhecimento. A primeira etapa do estudo 
consistiu em avaliar se as informações publicadas são condizentes com o conhecimento atual da Genética 
do Envelhecimento. Posteriormente, se propôs a interpretar os desdobramentos éticos dessa divulgação, 
buscando subsídios na perspectiva de Hans Jonas. O noticiário fala da possibilidade de retardar o 
envelhecimento através da ativação do gene AMPK, em experiência realizada com Drosophila 
melanogaster, “mosca da fruta”. Os genes ligados a rotas metabólicas e modificações biológicas cuja 
repercussão é o envelhecer do organismo são apenas um dos focos de pesquisa que vem sendo estudados 
ainda em modelos experimentais. O texto não explica a característica multifatorial e a complexidade do 
processo de envelhecimento de um indivíduo nem discute as implicações de tal descoberta para a 
sociedade. Para Hans Jonas, exige-se uma ética da responsabilidade diante da transformação irreversível 
da humanidade pelo avanço tecnológico. Se faz necessária a tentativa de compreensão global das 
motivações para o prolongamento da vida e as possíveis consequências negativas e perigos de se viver 
mais e se tornar imortal. Ou seja, atentar mais aos riscos do que aos êxitos; consultar os receios antes que 
os desejos. A responsabilidade surge como caminho capaz de orientar a atividade tecnocientífica e nossa 
postura diante da avalanche de conhecimentos disponíveis na modernidade. 
 

A IMPORTÂNCIA DE UM NÚCLEO EDUCADOR DE BIOÉTICA EM UM HOSPITAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 
ONCOLÓGICOS 
 

Mabel Viana Krieger 
Renata Figueiredo da Rocha Roque 

Ignez Magalhães de Alencastro 
 

Introdução: Os avanços alçados pela área da biomedicina a partir dos anos 1960 têm fomentado 
mudanças significativas nas relações entre os profissionais de saúde, pacientes e familiares. No que 
concerne às questões que envolvem pacientes em estágio terminal e, mais especificamente, nos cuidados 
paliativos oncológicos observamos a predominância de conflitos morais, os quais atravessam e impactam 
o processo de tomada de decisão dos agentes morais envolvidos. Neste contexto, as comissões de 
bioética hospitalares assumem um papel essencial ao desempenharem funções educativas e consultivas, 
além de contribuir para formulação de políticas institucionais, visando uma prática clínica humanizada. 
Objetivo: Descrever a experiência de atuação educacional do Núcleo de Bioética (NUBIO) da Unidade de 
Cuidados Paliativos do Instituto Nacional do Câncer (HCIV-INCA). Discussão: A partir do interesse de um 
grupo de profissionais da unidade acerca dos estudos da Bioética, foi proposto inicialmente abordar 
alguns temas pertinentes ao cotidiano da prática em Cuidados Paliativos (CP) em reuniões abertas a todo 
o corpo clínico, tratando estes temas através do instrumental da Bioética Clínica. A recorrência destas 
reuniões estimulou o reconhecimento, tanto pelo corpo clínico como pela própria direção da unidade, da 
conformação deste grupo de profissionais como um núcleo de bioética de caráter educativo dentro da 
unidade hospitalar. Atuando desde 2015, o NUBIO vem propondo eventos e reuniões com o corpo clínico, 
abordando situações de conflito moral tais como as que envolvem confidencialidade, tomadas de decisão 
e autonomia do paciente a partir de casos reais e fictícios com práticas pedagógicas ativas que fomentem 
uma postura crítico-reflexiva dos profissionais. Conclusão: Através desta experiência educacional em 
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Bioética, pudemos constatar a relevância deste tipo de ação no âmbito dos CP, e a premência da 
ampliação de espaços de discussão dos temas da Bioética para a proposta de humanização dos ambientes 
hospitalares. 
 
A INCORPORAÇÃO DOS CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: DISCUTINDO 

DESAFIOS ÉTICOS 

 
Hieda Ludugério de Souza 

Elma Zoboli 
Gabriela Granja 

Danielle Saito 
 

INTRODUÇÃO: A incorporação de Cuidados Paliativos (CP) na Atenção Primária á Saúde (APS) gera 
questionamentos acerca do impacto dessa incorporação sobre os problemas éticos da APS. A bioética não 
deve ser só reativa, precisando reconhecer prospectivamente desafios éticos (DE), contribuindo para o 
manejo prudencial dos conflitos éticos. OBJETIVOS: Discutir os DE para incorporação dos CP na APS, 
considerando o desempenho dos atributos deste âmbito do sistema de saúde em uma região do 
município de São Paulo. MÉTODO: Estudo de Caso, correlacionando entrevistas com profissionais da APS 
para aplicação do PCATool Brasil Versão Profissionais e resultados de uma scoping review dessa 
incorporação, permitindo uma releitura ética do instrumento. O cenário do estudo apresenta alta 
vulnerabilidade em saúde e carência de serviços especializados. RESULTADOS: Os DE identificados foram 
a comunicação falha, o despreparo e o desconforto dos profissionais frente aos CP; infraestrutura 
inadequada para assegurar a continuidade da assistência paliativista; desgaste dos profissionais devido á 
sobrecarga do trabalho; apoio familiar inapropriado; desconhecimento das Diretivas Antecipadas de 
Vontade. CONCLUSÃO: Os atributos do PCATool correlacionados com os DE permitiu reconhecer áreas de 
tensão ética na releitura feita do questionário.Identificando proativamente os DE dessa incorporação, 
essa releitura aponta caminhos para os profissionais e gestores, através da educação continuada, 
deixando-os mais preparados para o reconhecimento e manejo dos CP, objetivando fomentar os valores 
necessários, como a humanização, para o novo cenário dos serviços com a incorporação dessa atenção 
na APS. 
 

A INSERÇÃO DA BIOÉTICA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

Deyse Felix 
 
Introdução: Este resumo apresenta resultados parciais da pesquisa de dissertação do Mestrado em 
Bioética - PUC-PR, sobre A inserção da Bioética no processo de formação profissional do Técnico em 
Enfermagem.  Objetivo: Analisar a inserção da Bioética na formação dos técnicos em enfermagem 
Método: É uma pesquisa de abordagem qualitativa e análise documental, com análise de conteúdos 
(BARDIN, 2011). Foram analisados os seguintes documentos: Resolução 06/2012 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação Profissional Técnica de nível médio, Lei do Exercício Profissional de 
Enfermagem/7498/86 e o Código de Ética de Enfermagem Brasileira/564/17. Nos documentos analisados 
foram buscados os seguintes descritores: Bioética, Ética, Cuidado e Humanização. A escolha destes 
descritores se deu por serem termos que estão presentes na formação e prática diária do Técnico em 
Enfermagem. Resultados: as análises parciais indicam que os termos: Ética e Cuidado são os mais citados 
nos documentos analisados, e determinam que tais termos sejam aplicados no processo de formação do 
Técnico em Enfermagem. O descritor Bioética, aparece apenas em um documento, o Código de Ética. 
Quanto ao termo Humanização não aparece em nenhum documento. Observando a Bioética como 
multidisciplinar na sua fundamentação, e voltada a garantia da qualidade de vida das pessoas, constata-
se a importância de incluir os princípios e temas bioéticos (descritores citados) na formação do Técnico 
em Enfermagem afim de garantir um cuidado humanizado. Considerações finais: Com a ausência do 
termo Bioética e Humanizaçã, e a ampla presença dos termos Ética e Cuidado, aponta que existe uma 
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grande lacuna na formação profissionalizante que pode ser ocupada pela Bioética, de forma 
transdisciplinar, pois são temas essenciais para o desenvolvimento de habilidades e competências além 
de capacitação baseada em valores morais, gerando reflexões e mudanças na forma desse profissional 
ver e cuidar do ser humano. 
 

A INSERÇÃO DO FONOAUDIÓLOGO EM UMA UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICO NO 
RIO DE JANEIRO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Christiane Gouvêa dos Santos 
Fermin Roland Schramm 

Ernani Costa Mendes 
 

Os cuidados paliativos se aplicam a pacientes fora de possibilidade de cura; no entanto, ainda assim é 
possível uma terapêutica, que busque, acima de tudo, o conforto, o alívio de sintomas indesejados e que 
promova a qualidade de vida.  O fonoaudiólogo, como membro importante da equipe interdisciplinar de 
cuidados paliativos, é essencial no processo de tomada de decisões quanto à manutenção segura e 
prazerosa da alimentação oral, por meio de técnicas de reabilitação e o desenvolvimento de estratégias 
na área da comunicação, a fim de garantir o papel do paciente nas escolhas de seu tratamento, mantê-lo 
socialmente ativo e auxiliá-lo no cumprimento de suas metas no fim de vida. O presente trabalho tem 
como objetivo relatar o processo de inserção do fonoaudiólogo em uma unidade de cuidados paliativos 
oncológicos na cidade do Rio de Janeiro.  A presença do fonoaudiólogo em um hospital de referência em 
cuidados paliativos, contribuiu para auxiliar na resolução de conflitos bioéticos, em especial, relacionados 
à alimentação oral; auxiliando o paciente no processo de tomada de decisão e no respeito à sua 
autonomia frente às questões relacionadas a sua alimentação. 
 

A INTERVENÇÃO DO TERAPEUTA OCUPACIONAL JUNTO ÀS PESSOAS EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, 
ADOTANDO A ABORDAGEM DOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Maria José Gugelmin de Camargo 
Andreia da Rosa Trevisan 

Simone Reksua 
Wagner Damian de Almeida 

 
Um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil é a prevalência de doenças crônicas. A WHO sugere 
que pacientes com essas doenças recebam Cuidados Paliativos desde o diagnóstico. O terapeuta 
ocupacional pode colaborar no cuidado de pessoas hospitalizadas com ações que promovem dignidade e 
qualidade de vida ao paciente. Objetivos: Compreender a prática do terapeuta ocupacional no cuidado 
de pessoas com doenças crônicas, internadas, adotando a abordagem dos Cuidados Paliativos e conhecer 
a organização dos Cuidados Paliativos nos hospitais gerais de Curitiba onde trabalham. Método: É um 
estudo qualitativo no qual a coleta de dados realizou-se através de entrevistas semiestruturadas gravadas 
para posterior transcrição, categorização, análise e discussão dos resultados. Para tratamento e análise 
dos dados coletados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, conforme 
propõe Bardin (2011). Resultados: Foram discutidas as categorias: "Cuidados Paliativos nos hospitais 
gerais de Curitiba: organização do serviço"; e "intervenção do terapeuta ocupacional baseada na 
abordagem dos Cuidados Paliativos";. A primeira abrange a organização dos Cuidados Paliativos e as 
dificuldades enfrentadas pelas entrevistadas em sua prática com base nessa abordagem; a segunda 
abarca avaliações utilizadas, objetivos e intervenções realizadas no processo terapêutico ocupacional. 
Conclusão: Três hospitais gerais de Curitiba possuíam terapeutas ocupacionais atuando junto a pessoas 
internadas. Uma dessas instituições possuía leitos específicos de Cuidados Paliativos, enquanto nas outras 
duas os Cuidados Paliativos não estavam formalmente estruturados. As avaliações são influenciadas pela 
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organização do serviço de Terapia Ocupacional do local, e os objetivos e intervenções realizadas pelos 
terapeutas ocupacionais condizem com os princípios dos Cuidados Paliativos. 
Parecer Comitê de Ética: 2.033.924 
 

A LGBTFOBIA NO BRASIL: UMA PERSPECTIVA BIOÉTICA 

 

Ronaldo Trindade 
 

O Brasil é hoje apontado como um dos países que lideram o número de homicídios e demais formas de 
violência contra a comunidade LGBT. Noticias cotidianas de agressões graves e de assassinatos vêm a 
público diariamente, tornando-se conhecidos da comunidade em geral por meio de noticiários na TV, 
jornais e revistas e também pelas redes sociais. Em alguns casos, mesmo os momentos dos homicídios e 
agressões violentas chegam até nós - como no caso do vídeo compartilhado à exaustão nas redes sociais 
em que a travesti cearense Dandara, brutalmente assassinada por um grupo de homens no Ceará – a 
ponto dessa violência ser banalizada. Mas não são apenas esses crimes violentos que tornam perigosas 
as experiências dessas pessoas; a lgbtfobia se faz presente em todas as esferas do cotidiano, ocasionando 
problemas na escola, na família, no trabalho e no atendimento a serviços públicos, incluindo ai também 
o atendimento no Sistema Único de Saúde. Este paper é uma proposta de aproximação dessas questões 
com algumas reflexões bioéticas, particularmente da bioética latino-americana e da bioética da 
intervenção, um dos desdobramentos da pesquisa que venho realizando junto ao Departamento de Pós-
Graduação em Bioética da Univás a respeito das questões de gênero e sexualidade no atendimento aos 
pacientes do SUS na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. 
 
A MÁ NOTÍCIA EM PEDIATRIA 

 
Solange do Carmo Bowoniuk Wiegand 

Caroline Filla Rosaneli 
 

A doença e a morte não são temas que normalmente se associam às crianças. Sobretudo, se elas forem 
consideradas duplamente vulneráveis: por serem crianças e por serem pacientes. O câncer infantil é, 
atualmente, considerado pela medicina como uma enfermidade com excelentes possibilidades de cura, 
desde que diagnosticada precocemente. O tratamento e modo de enfrentamento da doença dependem 
da idade e da maturidade da criança, além do modo como ela e sua família lidam com situações difíceis. 
Porém, é uma doença que invade o espaço familiar de forma violenta. Este estudo tem o propósito de 
fazer uma reflexão sobre a importância da difícil tarefa de se dar a má notícia pediátrica: contar (ou não) 
sobre a doença e tratamento para a criança. A criança passa pelas mesmas fases do adulto, descritas 
desde 1960 por Kübler-Ross: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Após o impacto inicial, 
quando ciente do seu quadro tende a ter uma melhor participação no tratamento, principalmente, 
quando sabe a que tipo de exames irá ser submetida, se irá sentir dor e medo, quais os efeitos colaterais 
de tratamentos, modificações na sua rotina social, mudanças físicas e na aparência, por exemplo. Algumas 
famílias, como forma de proteção, acabam optando em não contar a verdade sobre o quadro clínico a seu 
filho, o que se revela como um dilema (bio) ético. Nessa ocasião, importante a sensibilidade da equipe 
multiprofissional de saúde, para com a criança e a sua família, para verificar se é o momento adequado 
ou não de se dar a má notícia. Busca-se sempre um acompanhamento voltado para a humanização e a 
qualidade de vida, demonstrando acolhimento a todos, pautando-se pela capacidade de entendimento 
intelectual e emocional da criança e da família. 
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A MORTE E O MORRER: PERSPECTIVA E SIMBOLISMO – UM OLHAR DOS RESIDENTES DA RESIDÊNCIA 
INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 
 

Daniel Tietbohl Costa 
Lucas França Garcia 

José Roberto Goldim 
 

Introdução: A morte é um processo natural, necessário e inerente a todo ser vivo. Nós como profissionais 
da saúde, devemos estar preparados para sua chegada, principalmente, para lidar com a morte do outro, 
sermos referência para as famílias que irão receber as más notícias. Garantindo assistência integral aos 
usuários. Jamais conseguiremos ajudar os pacientes terminais ou ainda, aqueles que enfrentam 
problemas graves de saúde, se encararmos a morte como um tabu horrendo Objetivo: Analisar e 
descrever o entendimento que os residentes do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em 
Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre têm da morte e do morrer. Método: Estudo de caráter 
qualitativo e descritivo. Amostra composta por 10 residentes de diversas ênfases de trabalho, 
selecionados por conveniência. A técnica de coleta de dados escolhida foi a de entrevista 
semiestruturada. As entrevistas foram realizadas do Centro de Pesquisa Clínica do HCPA, gravadas e 
transcritas em sua totalidade. Os textos obtidos na transcrição das entrevistas foram analisados com a 
utilização do sistema NVivo (QRs) versão 11, por meio de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). 
Resultados: Em meio a transcrições das entrevistas obtidas, emergiram quatro categorias analíticas e duas 
subcategorias: 1) pertinência do tema trabalhado e o preparo dos profissionais par lidar com a morte; 2) 
o que o residente multiprofissional entende sobre a morte e seus critérios de definição; 3) sentimentos 
relacionados a perda 3.a) sentimentos relacionados a perda familiar 3.b) sentimentos relacionados a 
perda de pacientes; 4) o simbolismo da morte para o residente multiprofissional. Como principal 
conclusão deste trabalho podemos citar que na perspectiva dos residentes entrevistados, é de total 
pertinência trabalhar o tema da morte e do morrer, faz parte do preparo para assistência integral. Uma 
vez que foi assinalado pelos residentes multiprofissionais entrevistados o sentimento de despreparo para 
lidar com o tema.                
Parecer Comitê de Ética: CAAE 51253615.9.0000.5327 
 

A NEGAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO EXPOSTO AO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS 
 

Michele Ribeiro Vieira de Mello 
Waldir Souza 

 
 
Introdução: O consumo de álcool e outras drogas no período gestacional é um problema preocupante, 
pois além de causar sérios danos à vida e a saúde da mulher, compromete a formação e o 
desenvolvimento do feto, o qual é submetido a influências, informações e estímulos essenciais para o seu 
desenvolvimento. Objetivo e Metodologia: Este é um estudo bibliográfico, resultado de uma pesquisa de 
dissertação de mestrado, cujo objetivo foi analisar se os neonatos de mulheres usuárias de álcool e outras 
drogas recebem tratamento e acompanhamento especializado para a síndrome de abstinência neonatal. 
Utilizou-se dos métodos de pesquisa qualitativo, exploratório e análise de conteúdo. Discussão: O álcool 
e as outras drogas atravessam a barreira placentária e penetram na corrente sanguínea do feto, o 
consumo dessas substâncias retarda e prejudica o seu desenvolvimento. As drogas causam dependência 
e o rompimento do uso faz com que o indivíduo tenha mal-estar, acometimento mental, físico, entre 
outros. O feto exposto ao uso de drogas pela gestante, é acometido pela síndrome alcoólica fetal e pela 
síndrome de abstinência neonatal. O Brasil não dispõe de regulamentação que ampare os neonatos 
nascidos de mulheres usuárias de álcool e outras drogas e, o município de Curitiba não possui instituição 
direcionada ao atendimento e acolhimento de tais mulheres. Considerações finais: Entende-se que o 
binômio mãe e filho, necessitam de tratamento diferenciado, pois ambos são vulnerados. A Bioética de 
proteção reflete acerca da vulnerabilidade dos indivíduos frente às situações que os vulnerabilizam. 
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Considera-se que tais neonatos não estão tendo acesso à saúde, o qual é um direito de toda e qualquer 
pessoa. Faz-se necessário desenvolver ações, políticas públicas e rede de proteção que atendam às 
gestantes e os neonatos. 
 

A PERCEPÇÃO DO PACIENTE IDOSO SOB CUIDADOS PALIATIVOS ACERCA DO SEU TRATAMENTO 
 

Luciana Tiemi Kurogi 
Rosiane Almeida dos Santos 

Denise Ribas Jamus 
 

O envelhecimento pode ser compreendido como um processo inevitável e irreversível da condição 
humana, que ocorre de forma lenta e progressiva, podendo ocasionar uma redução gradativa das funções 
biológicas. Tal redução pode corroborar para tornar a pessoa idosa mais frágil, levando-a, muitas vezes, a 
ficar mais suscetível ao desenvolvimento de patologias e internações hospitalares. Neste contexto, a 
preservação da autonomia da pessoa idosa, um dos preceitos éticos dos Cuidados Paliativos, é essencial 
no processo de tomada de decisão em relação ao seu tratamento. Os Cuidados Paliativos podem ser 
compreendidos como uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, 
que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio da prevenção e do alívio do 
sofrimento. A partir disso, esta pesquisa buscou analisar a percepção do (a) paciente idoso (a) sob 
cuidados paliativos acerca do seu tratamento. Trata-se de um relato de pesquisa qualitativa e 
exploratória, realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com três participantes idosos e duas 
participantes idosas, que se encontravam hospitalizados (as) ou em acompanhamento ambulatorial em 
um hospital de referência no atendimento ao idoso de Curitiba/PR. A análise dos dados possibilitou a 
compreensão psicológica dos (as) participantes entrevistados (as), resultando em significações 
sistematizadas nas categorias Apoio Familiar; O Processo de Envelhecimento; A finitude; A percepção da 
Morte; Tratamento Hospitalar; Transcendência; Cuidados Paliativos; e Dependência Física. Com base 
nestes dados, evidenciou-se que a percepção dos Cuidados Paliativos apresenta aspectos específicos de 
acordo com a história de vida, a condição psíquica e social de cada participante. Todos os participantes 
expressaram serenidade diante da proximidade da morte e de acordo com os seus tratamentos. 
Parecer Comitê de Ética: 2.396.869 
 

A PERDA DO IDIOMA PESSOAL DO ENFERMO COMO FRATURA ÉTICA 
 

Simoni Maria Teixeira Ricetti 
Luis Fretto 

Deyse Felix 
Márcio Fabiano Bastos 

Waldir Souza 
 

Em tempos de adoecimento do Ethos, é urgente a tarefa de se pensar na adoção de uma ética que 
preserve o idioma pessoal do ser humano. O ser humano tem raiz, tem voz e tem autonomia. Um erro 
que vem se mostrando muito grave é a perda do idioma pessoal, quando a pessoa se encontra em situação 
de vulnerabilidade. A perda da voz e da autonomia é algo muito visível quando uma pessoa é 
diagnosticada com uma doença progressiva e incurável. Mesmo que hoje se perceba um movimento e 
aprofundamento sobre os cuidados paliativos pelos profissionais da saúde no reconhecimento do ser 
humano em sua integralidade, fica evidente a carência da sociedade dessas informações. Os cuidados 
paliativos demandam um trabalho organizado por uma equipe multidisciplinar que dialogue com paciente 
e família objetivando melhor qualidade de vida ao enfermo e dignidade no processo de morte. A 
necessidade de discussão sobre a filosofia dos cuidados paliativos é uma questão que merece debates 
fora dos círculos acadêmicos, pois é um direito do enfermo ter seu idioma pessoal preservado. Quando 
família e equipe profissional não ouvem a voz do enfermo, causam-lhes fraturas éticas e o impedem de 
exteriorizar suas necessidades genuínas. Objetivo: Refletir sobre a necessidade de discutir a temática dos 
cuidados paliativos em ambientes não acadêmicos no intuito de diminuir as fraturas éticas. Método: 
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Análise crítica e revisão de literatura. Considerações: A preocupação em conceber um Ethos humanizador 
é uma tarefa fundamental em cuidados paliativos, uma vez que é uma filosofia de cuidado que promove 
a qualidade de vida do enfermo e da família diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida. 
Salienta-se por fim, a relevância do enfermo participar ativamente do seu tratamento, não calando a sua 
voz, mas permitindo-lhe uma abertura para o amadurecimento e significação da sua existência. 
 

A PLURALIDADE DO CUIDADO 
 

Carmen Luciane Sanson Abourihan 
Carla Corradi Perini 

Maria Eliana M. Schieferdecker 
 

O processo do cuidado do adolescente, doente crônico compensado, inclui não somente atribuições 
técnicas profissionais, mas a capacidade de perceber e entender o ser humano, como ele está em seu 
mundo, como desenvolve sua identidade e constrói sua própria história. Assim, utilizando-se da 
metodologia qualitativa foram realizadas entrevistas com os responsáveis por estudantes diabéticos, 
celíacos ou intolerantes à lactose, do ensino fundamental de escolas públicas da região metropolitana de 
Curitiba. Através da análise de conteúdo foi possível perceber a interface da bioética com a nutrição, no 
que se refere às características do cuidado alimentar, que responsáveis conferem ao filho na descoberta 
e no convívio com uma doença crônica. Foram identificadas três categorias: o cuidado castrador (que 
torna o vulnerável dependente de proibições e imposições); o cuidado contemplativo (que imobiliza-o 
devido à culpa ou medo e não percebe que a desorientação poderá ser maléfica – o outro temerá as 
mudanças – ou benéfica – ele agirá em favor de si) e o cuidado libertador (que busca na orientação a 
independência para o enfrentamento da injúria). O cuidado tem como desafio empoderar o estudante 
para que exerça sua autonomia e busque a equidade dos seus direitos, para que assim, sem mesmo 
conhecer estes termos, o jovem se aproprie destas ações. 
Parecer Comitê de Ética: 640.011 de 07/05/2014. 
 

A POTÊNCIA DO RECÉM NASCIDO 
 

Sarah Bernadette de Carvalho Alcantara 
 

Uma visão filosófica sobre a prática médica é o agenciamento desta reflexão, baseada no pensamento de 
Gilles Deleuze. Neonatologia é a área do conhecimento médico caracterizada por avanços tecnológicos. 
Talvez uma das mais agressivas das especialidades, composta por protocolos fixos de atendimento. Seu 
objeto de cuidados, entre outros, é o bebê prematuro extremo. Este, um ser em formação, que livre das 
marcas externas, é um depositário de intensidades. A unidade de tratamento intensivo que o acolhe, é 
um ambiente permeado pelo biopoder. Com objetivo de proporcionar vida, baseado no conceito mais de 
doença do que de saúde, se compromete com a medicalização, e categorização em identidades fixas. 
Nesse ambiente, permanece inacessível o bebê em sua silenciosa e inviolável potência. Um corpo único 
em sua diferença. O que propõe esta análise? Conclusões ou resoluções baseadas em estatísticas? Crítica? 
Não, ela lança um olhar, abrindo espaço a novos conceitos Se as pesquisas quantitativas aprovam e 
legitimam as condutas baseadas em estatísticas, o prematuro mantém sua univocidade. Ele é invadido, 
picado, imobilizado, mantendo-se em um silencioso combate que o pensamento filosófico reconhece 
capaz de romper barreiras. Ao percebê-lo, um movimento se faz no sentido de questionar rotinas, para 
comprometer-se não com o conceito das generalidades, e sim, das singularidades. Segundo Deleuze, o 
sujeito nasce de cada estado da série, renasce do estado seguinte, consumindo todos esses estados que 
o fazem nascer e renascer, como os recém-nascidos, criando um Corpo sem Órgãos capaz de retomar a 
vida. Na intersecção: Corpo sem Órgãos e Recém-Nascido, se cria um espaço de ressonância entre a 
filosofia e medicina. Desse agenciamento surgem dois pontos:o primeiro diz respeito ao Recém- Nascido 
e sua biopotência. O segundo fala do conceito de diferença, que levantaria a questão quanto às práticas 
baseadas em evidências estatísticas, induzindo ao comportamento massificado. 
Parecer Comitê de Ética: 89300000 ou N9Z0NNJ 
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A QUESTÃO BIOÉTICA RELACIONADA À DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORFÃOS NO BRASIL 
 

Ligia Vanessa Hartmann Novaki 
Mônica Ribas Cardoso 

Regiane Creto 
Franciele da Rocha Bilieri 

Kathleen Margara langowski  
Eliana Rezende Adami 

 
Introdução: As Doenças Raras (DR) possuem baixa incidência na população, e algumas políticas de ação 
foram criadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas diagnosticadas. Porém, nem sempre tais 
políticas são aplicadas, levando as famílias e os pacientes ao sofrimento e tendo que recorrer a vários 
meios para conseguir tratamento. Os fármacos disponíveis para o tratamento dessas doenças são os 
chamados “medicamentos órfãos”. Objetivo: Enfatizar as dificuldades de um portador de DR conseguir 
realizar tratamento a partir de um medicamento órfão, de acordo com as leis e políticas no Brasil. 
Métodos: Trata-se de uma reflexão teórica realizada através de uma pesquisa bibliográfica na literatura. 
Resultados: O estudo mostrou que para o paciente ter acesso a esses fármacos, é necessário que o mesmo 
seja aprovado pelo Governo e ANVISA, podendo o tempo de liberação ultrapassar quatro anos, mesmo 
com a política de ação criada para dar assistência a esses pacientes. DISCUSSÃO: O trâmite para se obter 
os medicamentos não deveria ser tão extenso e burocrático. Dessa maneira, os familiares não precisariam 
recorrer à justiça para conseguir o tratamento e os sintomas dos pacientes não se tornariam mais graves. 
Segundo o princípio bioético da justiça, todos os pacientes deveriam ter acesso a esses medicamentos. 
Conclusão: As DR possuem baixa incidência na população, porém, os pacientes acometidos não devem 
ser ignorados. O Ministério da Saúde criou algumas diretrizes para acesso ao tratamento, entretanto, o 
que tem se observado é um tempo muito longo para que o paciente chegue a ele, levando ao 
agravamento de seus sintomas e fragilidade no contexto familiar, sendo necessário atentar para essa 
população. 
 

A QUESTÃO DO GÊNERO NO PÓS-ESTRUTURALISMO E A AUTONOMIA DA MULHER 
 

Maria Emilia de Oliveira Schpallir Silva 
Marcio Fabri dos Anjos 

 
O pós-estruturalismo, tido por muitos autores como representação da pós-modernidade, tem por 
característica marcante a desconstrução, operação crítica que se contrapõe às oposições binárias, entre 
elas a oposição hierárquica entre homens e mulheres, o que o faz ter uma relação direta com o feminismo 
e de onde surge o conceito de gênero. Gênero é o significado cultural assumido pelo corpo sexuado; nega-
se a existência de um protótipo ontológico para as identidades sexuais que são constituídas pelas formas 
como o sujeito vive sua sexualidade, nas diversas orientações. O objetivo do trabalho é verificar o alcance 
do conceito gênero do pós-estruturalismo para o empoderamento da autonomia da mulher e consiste 
em um estudo bibliográfico hermenêutico argumentativo. A concepção de gênero no pós-estruturalismo 
pressupõe que a oposição binária homem mulher implica necessariamente relações de poder em que a 
autonomia da mulher é ferida, expondo uma mentalidade patriarcal de dominação sujeição que não faz 
parte da identidade humana de seres relacionais, pautada pela cooperação. Numa sociedade que se 
orienta pela concorrência e instrumentalização com vistas à sujeição, é necessário ser igual para medir 
forças, mas ter que negar as diferenças para superação da dominação é permanecer na mentalidade 
patriarcal que se quer superar; descaracteriza a mulher ferindo, paradoxalmente, sua autonomia. A 
problemática não reside nas diferenças, mas na dificuldade da sociedade hodierna em aceitá-las e 
respeitá-las. Uma importante parte da identidade é construto social, mas as diferenças biológicas 
(anatômicas, fisiológicas e neurofisiológicas) que a fundamentam não podem ser ignoradas e não devem 
servir a argumentos discriminatórios.  Conclui-se que o conceito gênero, conforme proposto pelo pós-
estruturalismo, fragmenta a concepção de mulher, não empoderando sua autonomia, o que se dará pela 
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afirmação da sua identidade, detentora dos mesmos direitos, do mesmo respeito e reconhecimento da 
igualdade, mesmo na diversidade sexual decorrente da reprodução sexuada da espécie. 
 

A RELAÇÃO PSIQUIATRA-PACIENTE 
 

Mariana Fávaro 
Giovanna Anacleto Wiestel 

Marcia Regina Chizini Chemin 
 

Introdução: A relação médico-paciente passou por mudanças com o desenvolvimento tecnológico. O 
médico deslocou sua atenção para os artefatos e comprometeu o atendimento. Na Psiquiatria surgiram 
as classificações diagnósticas que fizeram, do que era decorrente da escuta qualificada, uma forma de 
interrogatório, induzindo o paciente a “confessar” seu sintoma. Nesse percurso, houve degradação da 
relação do par terapêutico protagonista do tratamento. Além disso, a Psiquiatria parece ter se tornado 
produto do mercado com as cobranças para mais atendimentos no menor tempo causando uma 
tendência à massificação do atendimento. Fato este que pede reflexão a partir de fundamentos bioéticos. 
Objetivo: Analisar se a alteridade e o respeito à autonomia são bases relevantes para melhorar relação 
psiquiatra-paciente e o cuidado com o sujeito em condição de sofrimento mental. Método: Análise crítica 
da literatura. Discussão e Resultados: Na construção da relação médico-paciente, na Psiquiatria, a 
autonomia vem se tornando fator essencial. Para o sucesso de um tratamento há de se reconhecer o 
direito do outro a autodeterminar-se. A tecnologia, ainda que benéfica, leva ao distanciamento das 
relações de cuidado, excessos de classificações e categorizações podem gerar patologizações indevidas. 
Houve esfriamento da interação profissional-paciente, com o reducionismo do sujeito. Neste cenário, 
tornam-se diferenciais para o psiquiatra a valorização da humanização das relações partir do conceito da 
alteridade. Pode ser apreendido de Freud que conforme a criança vai se desenvolvendo passa a se ligar 
com outros sujeitos, deixando a relação restrita com a mãe. Inicia-se aí o processo de alteridade, onde a 
relação com o outro passa a criar uma interdependência recíproca e consciente da existência do outro. 
Considerações finais: Uma relação médico-paciente fragilizada pode implicar em danos. Deve o médico 
respeitar a autonomia e a alteridade, revelando uma singularização do atendimento, para que se resgate 
o que justamente originou a propedêutica: a escuta. 
 

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO NAS DECISÕES SOBRE O FIM DE VIDA 
 

Sarah Carvalho Santos 
Doutora Luciana Dadalto 

Doutor Marcelo Sarsur Lucas da Silva 
 

A morte é tão temida quanto inevitável e a dificuldade em determinar o momento certo de encerrar os 
esforços terapêuticos para vencê-la faz surgir a prática da distanásia. Também conhecida como 
obstinação terapêutica, caracteriza-se pela atuação médica excessiva, prolongando o processo de morte 
em virtude das possibilidades oferecidas pela tecnociência. Contudo, há um momento no curso da doença 
em que não é mais possível curar o paciente, cabendo à equipe médica considerar entre investir recursos 
terapêuticos para manter a vida biológica ou cuidar para que a morte chegue adequadamente. Oposta à 
distanásia situa-se a ortotanásia. Os cuidados paliativos e o testamento vital são instrumentos cujo 
propósito é proporcionar o respeito à dignidade e à vontade do paciente, mas que, no entanto, não 
eliminam os conflitos nas relações médico-paciente e médico-familiares. Nessa perspectiva, o principal 
objetivo da pesquisa ora apresentada é debater a responsabilidade civil do médico quanto à tomada de 
decisões sobre fim de vida. O estudo visa a apresentar limitações à luta pela vida do paciente, a 
possibilidade de sancionar a obstinação terapêutica e reconhecer a necessidade dos cuidados paliativos, 
alterando o foco da doença para o paciente. Importa analisar a adequação da conduta médica diante dos 
princípios bioéticos e da autonomia do paciente ao solicitar, em testamento vital, a submissão ou não a 
tratamento inócuo, especialmente quando há divergência entre os familiares. No aspecto metodológico, 
fez-se pesquisa de natureza exploratória da literatura jurídica, bioética e de ética médica nacional, bem 
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como das leis e resoluções que disciplinam a conduta médica. Em suma, conclui-se que a relação médico-
paciente deve ser pautada pelo dever de informação e pela autodeterminação do doente, pois o processo 
de morrer só é digno se a autonomia do paciente é considerada até o fim. 
 

A VIDA PARA OS PACIENTES EM EVP: DEVER OU DIREITO? 
 

Clara Gustin 
Luciana Dadalto 
Marcelo Sarsur 

 
O objetivo primordial deste artigo é realizar uma reflexão acerca dos direitos das pessoas que se 
encontram em estado vegetativo persistente. Nessa situação, a pessoa não possui consciência de si ou do 
ambiente, além da ausência de funções voluntárias. Ou seja, as únicas funções realizadas pelo paciente 
são as involuntárias, como os ciclos de sono-vigília, devido à preservação, parcial ou total, apenas do 
tronco cerebral e das funções hipotalâmicas. Tendo em vista a livre construção da personalidade 
individual, a efetiva fruição dos direitos fundamentais, dos princípios da dignidade e da autonomia da 
pessoa humana, quando inserido em uma condição de estado vegetativo persistente, deve permanecer a 
expressão de uma vontade anterior. Ademais é de suma importância o aprofundamento dos conceitos de 
morte encefálica, eutanásia, ortotanásia e distanásia, para a devida compreensão do tema abordado, uma 
vez que essa situação clínica ocasiona um confronto entre os costumes, as questões médicas e jurídicas. 
Pelo exposto, supõe-se a necessidade de testamento vital de forma que o indivíduo seja autônomo em 
vista de seus próprios valores subjetivos e qualitativos, para que assim a vida seja um direito, e não um 
dever. 
Parecer Comitê de Ética: 30220270 
 

A VOZ DO PACIENTE NA SUA PRÓPRIA MORTE: SOBRE A PRÁTICA DA PSICANÁLISE NO SETOR DE 
CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Amanda Cardoso de Oliveira 
Wael de Oliveira 

 
Cuidados Paliativos é uma abordagem na qual se prioriza a promoção do cuidado e da qualidade de vida 
com pacientes que encaram doenças ameaçadoras da vida, através do alívio e prevenção de dor e outros 
sintomas. É possível que, em pacientes que se encontram no termo de sua vida, surjam angústias que 
podem resultar no sofrimento do paciente, da família e, eventualmente, da equipe que o acompanha. 
Como forma de lidar com tal sofrimento, muitas vezes a voz do paciente pode ser silenciada em favor do 
tamponamento da angústia para defender a família e a equipe, o que indica uma disjunção possível entre 
a subjetividade do paciente e o sofrimento coletivo. Tendo isso em vista, o presente trabalho constitui 
uma revisão fundamentada conceitualmente pela Psicanálise, enquanto também utiliza fragmentos 
clínicos de experiências vividas em estágio no setor de Cuidados Paliativos na Residência Multiprofissional 
em Psicologia do CHC-UFPR. O trabalho tem por objetivos identificar e destacar a importância de um 
espaço de escuta no qual o doente possa falar sobre suas vontades e elaborar questões que possam surgir 
neste momento em que se aproxima do final de sua vida. Com isso, o psicanalista pode ter muito a 
contribuir em uma equipe multiprofissional já que a prática da Psicanálise baseia-se na escuta, dando 
espaço para que a palavra apareça, e dessa forma, também apareçam a subjetividade e as questões 
próprias do paciente. Nesse contexto, este espaço de escuta torna-se crucial para um desenlace mais 
digno dos últimos momentos de cada paciente, assim como possibilita um cuidado mais humanizado. 
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A VULNERABILIDADE DOS PAIS/RESPONSÁVEIS E AS DECISÕES SOBRE A SAÚDE DE SEUS FILHOS 
ADOLESCENTES 

 
Marlene Pereira Garanito 

Vera Lúcia Zaher-Rutherford 
 

A vulnerabilidade e a autonomia dos pais/responsáveis, que decidem sobre o tratamento dos filhos 
adolescentes, são pouco discutidas. Muito embora o protagonista do processo de adoecimento seja o 
paciente, os pais/responsáveis resgatam a questão da existência humana e dos objetivos internalizados 
sobre a perpetuação da família, em outras palavras, o que é ter um filho que, por exemplo, está em risco 
de morte. Os seres humanos têm a marca da existência, com uma história de nascimento e morte; em 
que contingências e “injúrias” do entorno desvelam a fragilidade da existência humana e a constatação 
da finitude da vida. A partir desta perspectiva, todos os seres humanos são vulneráveis e, quando a 
existência é marcada pela exposição permanente a riscos, em relação aos quais a pessoa não pode se 
defender, torna-se potencialmente vulnerada. Isto ocorre, por exemplo, nas doenças crônicas e, neste 
contexto, o processo saúde/doença envolve, além de condições de vulnerabilidade, a relação com a 
capacidade de tomada de decisão e autonomia. Se pais/responsáveis (sujeitos autônomos) estão 
vulneráveis, podem decidir pelos filhos? Estar vulnerável é ter a condição de desenvolver 
comportamentos adaptativos para superar os fatores de risco que podem afetar seu bem-estar, portanto, 
não é o mesmo que ser incapaz. A aproximação dos conceitos de autonomia e vulnerabilidade é crucial, 
uma vez que a vulnerabilidade e a redução da autonomia são fenômenos que podem estar ou não 
associados, uma vez que a perda de autonomia pode ser reversível e que indivíduos vulneráveis poderão 
ser autônomos. Logo, a abordagem dos pais/responsáveis deve ser cuidadosa e avaliada e discutida caso 
a caso, uma vez que o grande desafio para a bioética é o respeito à autonomia dos envolvidos associado 
com a defesa integral do paciente adolescente. 
 

A VULNERAÇÃO E O CUIDADO AO IDOSO COM DOENÇA DE ALZHEIMER 
 

Kelly Licheski 
Daiane Priscila Simão-Silva 

Carla Corradi Perini 
 

A Doença de Alzheimer (DA) causa alterações cognitivas, sintomas neuropsiquiátricos secundários, que 
afetam significativamente a qualidade de vida dos idosos. As questões que envolvem o cuidado ao idoso 
com demência são permeadas pela fragilidade física e pela vulnerabilidade na medida em que sua 
capacidade de discernimento se altera, sua autonomia fica reduzida. Neste sentido, buscou-se refletir, a 
partir da Bioética de Proteção, quais os são elementos de vulneração em idosos com a doença de 
Alzheimer, visando fundamentar a prática do cuidado. A vulnerabilidade é uma condição de todos os seres 
humanos, sendo vulneráveis são passíveis de serem feridos ou ofendidos por diversas formas. A diferença 
está em uma situação de “ser vulnerável” e “estar vulnerável”, o que remete à necessidade de defesa ou 
proteção daqueles que não tem condição de se protegerem sozinhos. Quando a capacidade de 
autodeterminação está prejudicada, o idoso é dependente da decisão e dos cuidados de outrem. 
Progressivamente, perde sua liberdade, necessitando de acompanhamento diário, em sua maioria, 
assumido por seus familiares. Mas, como prestar o cuidado adequado ao idoso com DA, baseado nos 
pressupostos bioéticos de respeito à autonomia, quando esta mesma está prejudicada pelo processo 
demencial? Um dos principais conflitos está no limiar entre os fatores de fragilidade, que remetem a perda 
da capacidade física para o autocuidado, somando o déficit cognitivo, a perda de memória e a dificuldade 
de interação social, que acabam por constituir elementos de vulneração, que afetam diretamente a 
autonomia desse idoso. A assistência em saúde busca integralidade do cuidado. Portanto, é preciso 
promover a proteção desses idosos, que estão em processo de vulneração. 
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ACESSO À SAÚDE POR MIGRANTES E REFUGIADOS: REVISÃO INTEGRATIVA 
 

Valéria M. Passos El Horr 
Thiago Rocha da Cunha 

Caroline Filla Rosaneli 
Marcia Chemin 

Juliana da Silva Wrobleski 
Anna Silvia P. Setti da Rocha 

 
A crescente migração para o Brasil traz uma preocupação da ordem da solidariedade, de acolhimento e 
de respeito à dignidade humana. A atenção à saúde é um direito contemplado pela Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. Sendo assim, o Sistema de Saúde Público brasileiro 
deve contemplar também os migrantes internacionais. Pretende-se verificar por meio da literatura, a 
garantia de acesso à saúde de migrantes e refugiados, evidenciando as vulnerabilidades. Como 
metodologia foi realizada a revisão integrativa da literatura a partir de artigos publicados entre 2011 a 
2018 nas bases de dados PubMed e BVS - Medline. Para critérios de inclusão foi estabelecido a avaliação 
crítica do acesso à saúde para a população migrante e refugiada. Constatou-se que a migração é uma 
questão ética e bioética importante da saúde pública, necessitando identificar as dimensões e as 
vulnerabilidades específicas. Dos agravos em saúde, a tuberculose e o HIV são enfermidades 
preocupantes entre os migrantes e refugiados, podendo o tratamento ser restritivo para esta população. 
Visto que os problemas relativos às migrações na atualidade estão longe de serem resolvidos, não se trata 
de questões que possam ser postergadas. É premente que soluções sejam buscadas. Além dos cuidados 
médicos, o apoio social, o letramento em saúde, a valorização das raízes culturais e crenças fazem parte 
do que se considera bem-estar. É uma preocupação relevante saber das condições de prover o cuidado 
com a saúde de todos que vivem em território brasileiro. Apontadas as lacunas, será possível aprimorar o 
serviço de assistência à saúde. Para tanto pesquisas devem ser fomentadas. 
 

AÇÕES INTERDISCIPLINARES EM PSICO-ONCOLOGIA SOB UM OLHAR HUMANIZADO 
 

Simone de Borba Mantuani 
 

Introdução: O diagnóstico de câncer e todo o processo da doença são vividos pelo paciente oncológico e 
por sua família como um momento de intensa angústia, sofrimento e ansiedade, sendo assim a 
importância do acolhimento e atendimento prestado por um profissional da psicologia. Na oncologia a 
área de interface entre a psicologia e a oncologia chama-se Psico-oncologia e está se expandindo em 
diversos espaços, como clínicas, casas de apoio, centros de saúde, hospitais. Na área hospitalar uma de 
suas finalidades é proporcionar apoio e oportunizar aos pacientes e familiares um espaço de expressão 
de suas angustias e sentimentos. Objetivo: O presente relato visa apresentar as práticas psicológicas e 
interdisciplinares desenvolvidas aos pacientes oncológicos nos setores de quimioterapia e clínica de 
internação oncológica em um Hospital Geral do Vale do Itajaí/SC entre o período de 2015 a 2017, com o 
objetivo de proporcionar momentos de humanização e qualidade de vida no processo de tratamento e 
hospitalização. Método: Foram desenvolvidos atendimentos individuais e grupais com atividades 
interdisciplinares, que abordassem temas relacionados ao autocuidado, saúde mental, autonomia, 
resiliência e qualidade do uso do tempo durante o tratamento clínico. Resultados: Através da realização 
de ações como jogo do bingo; dinâmicas com uso de frases e palavras; comemoração do aniversariante 
do dia; oficina de maquiagem; oficina de autocuidado e uso do lenço, foi possível proporcionar aos 
participantes, momentos de percepção dos seus sentimentos e emoções assim como o desenvolvimento 
de um olhar para a promoção de saúde.  Conclusão: A utilização de recursos e técnicas empregadas as 
intervenções em saúde deve estar associada a uma forma de atendimento que respeite a singularidade 
das necessidades do paciente e seu familiar. Oportunizar cuidados humanizados é também disponibilizar 
espaços de esclarecimento e melhora da vinculação entre paciente e equipe assistencial. 
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ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DE FAMILIARES E PACIENTES INTERNADOS EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA GERAL E NEONATAL 

 
Letícia Raiane Schranck 

Ronaldo Adriano Alves dos Santos 
 

Considerando a importância do cuidado integral à saúde e entendendo que o adoecimento corporal 
perpassa a dimensão física, desorganizando psíquica e socialmente o indivíduo, observa-se a importância 
da promoção de um espaço hospitalar que considere o indivíduo em sua totalidade. À vista disso, a 
psicologia hospitalar visa minimizar o sofrimento subjetivo trabalhando não com a doença, mas sim com 
a pessoa adoecida. De tal modo, objetiva-se refletir sobre o papel da psicologia no ambiente hospitalar, 
concentrando-se principalmente no tratamento dos pacientes e familiares. Este trabalho é fruto da 
disciplina de estágio profissionalizante da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Toledo) período no 
qual foi possível maior aproximação com a prática psicológica e maior aprendizagem por meio da 
apreensão da realidade social. A instituição hospitalar na qual o estágio foi realizado desponta como 
referência para a população de dezoito munícipios situados no oeste do Paraná e configura-se como 
hospital com o maior número de leitos da região, possuindo três Unidades de Terapia Intensiva, duas 
gerais e uma neonatal, elegidas como foco de intervenção. O estágio procedeu-se por meio de 
atendimentos individuais e grupais na modalidade de roda de conversa, voltados aos pacientes e 
familiares de pacientes internados na UTI e UTIN. Esses momentos se mostraram efetivos como respaldo 
ao tratamento, tanto dos pacientes quanto de seus familiares, de forma a simbolizar e (re)significar o 
adoecimento, além de possibilitar uma aproximação dos aspectos sociais e culturais dessas famílias. 
Ademais, esses grupos trouxeram questões como a falta de autonomia em relação ao tratamento, 
limitada falta de informações quanto ao diagnóstico e prognóstico. Desse modo, observou-se a 
necessidade de sensibilização, suporte e acolhimento desses públicos, permitindo concluir que a atuação 
da Psicologia é fundamental no diálogo com outras áreas da saúde, no sentido de tornar o hospital um 
ambiente humanizado e emocionalmente mais saudável. 
Parecer Comitê de Ética: 85960-000 
 

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO A IDOSOS HOSPITALIZADOS EM CUIDADOS PALIATIVOS: DESAFIOS 
E POSSIBILIDADES 

 

Katia Carreira Pfutzenreuter 
Rosiane A. SANTOS 
Denise Ribas Jamus 

Luciana T. Kurog 
 

Introdução: O Cuidado paliativo é definido pela Organização Mundial de Saúde – OMS (2002) como uma 
intervenção ativa e integral para pacientes que já não respondem mais ao tratamento curativo, 
proporcionando qualidade de vida aos pacientes e familiares, a fim de controlar a dor e os sintomas, 
consequentemente o seu sofrimento (MATSUMOTO, 2012). A abordagem psicológica nesse contexto, visa 
ofertar uma escuta clínica, com o objetivo de auxiliar o paciente e familiares a ressignificarem suas 
vivências frente à doença e aos tratamentos propostos, o que em muitas situações são fontes geradoras 
de angústias e sofrimentos. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência sobre os atendimentos 
psicológicos realizados com pacientes acima de 60 anos, que se encontram em Cuidados Paliativos, 
acompanhados pelas Residentes do Programa em Saúde do Idoso, no Hospital do Idoso Zilda Arns. 
Resultados: Os desafios do suporte psicológico se encontram na complexidade da comunicação paciente-
família-equipe; o curto período de hospitalização; condição clínica do idoso em cuidados paliativos para 
a compreensão de seu quadro. Já as possibilidades consistem na capacidade do profissional em abordar 
e manejar os aspectos emocionais, que possam interferir na compreensão do paciente e familiar quanto 
à paliatividade; favorecer rituais de despedidas; trabalhar aspectos do luto antecipatório com a família, 
assim como questões relacionadas à morte com o próprio paciente; e fortalecer as estratégias de 
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enfrentamento. Considerações finais: A atuação diante da complexidade do acompanhamento 
psicológico em cuidados paliativos, reside na capacidade do profissional em abordar o sofrimento psíquico 
do paciente e familiar em sua totalidade. De modo geral, o trabalho psicológico deve respeitar a 
autonomia e dignidade de todos os sujeitos envolvidos no processo. 
 

ALÉM DOS NUTRIENTES: DETERMINANTES DE QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 
 

Cilene da Silva Gomes Ribeiro 
Marcelly Caroline Pires Fernandes 

 
Introdução: Estudos demonstram que a ingestão alimentar dos pacientes hospitalizados é inferior as 
demandas nutricionais individuais, fato que contribui para a vulnerabilidade desde paciente no período. 
Há importância em aspectos que correspondem a qualidade, não apenas nutricional do alimento 
oferecido, mas também dos aspectos sensoriais, pessoais e até mesmo o momento das refeições. Objetivo 
(s): O objetivo geral do estudo foi analisar os determinantes de qualidade que interferem na aceitação da 
dieta hospitalar noturna em um hospital universitário cujo atendimento é exclusivamente para usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Metodologia: Este estudo caracterizou-se de caráter prospectivo, 
transversal com abordagem quantitativa e analítica, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Pontifícia Universidade Católica de Curitiba sob o parecer de nº 2.105.223. A coleta de dados consistiu em 
uma buscativa dos pacientes pelos prontuários manual e eletrônico; mediante assinatura do termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi aplicado um questionário sobre aceitação alimentar, 
considerando nove critérios de qualidade que podem interferir no volume total ingerido. Resultados: 
Ocorreu que 61% dos pacientes consumiu até 75% do volume oferecido, considerado baixa aceitação da 
dieta. Para os pacientes com ingestão inferior a 75% da dieta oferecida (n=36), higiene (72,22%) e sabor 
(63,88%) são os itens com maior influência na aceitação da dieta. Já para pacientes com ingestão superior 
a 75%, os itens considerados muito importantes foram higiene (69,56%), cortesia (65,21%), utensílios 
(60,86%) e sabor (52,27%). O teste de correlação de Kendall, cortesia (0,268*) e aparência das copeiras 
(0,269), representaram significância estatística (<0,05) quanto aos determinantes que mais influenciaram 
no volume ingerido. Conclusões: A nutrição é de suma importância no bem-estar do paciente 
hospitalizado e deve estar em constante melhoria, estando sempre atenta aos inúmeros fatores que 
podem vir a interferir na aceitação da dieta hospitalar. 
Parecer Comitê de Ética: 2.105.223 
 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ZOOLÓGICOS NACIONAIS 
 

Natalia Aline Soares Artigas 
Henrique Trigo de Castro Junior 

Beatriz Akemi Kondo Van Spitzenbergen 
Robiran José dos Santos Junior 

Amanda Amorim Zanatta 
Marta Luciane Fischer 

 
Os zoológicos foram implementados pelos egípcios visando a coleção e exibição de animais como status 
de poder. Atualmente, essas instituições devem atrelar a função de entretenimento, lazer, conservação, 
pesquisa e educação. Questiona-se se os zoológicos cumprem seu papel de educação ambiental (EA), 
pressupondo que a demonstração de formas de conservação é essencial para o respeito ao meio 
ambiente. Logo, objetivou-se caracterizar programas e intervenções de EA realizadas por zoológicos 
nacionais. Na coleta de dados foi utilizada a lista de Zoológicos e Aquários do Brasil da SZB, registraram-
se 104 zoológicos, analisando-se por meio de busca na internet suas ações de EA. A análise dos resultados 
demonstrou que 18,2% dos zoológicos realizam mais de seis programas de EA, 18,2% têm de três a cinco 
programas, 24% têm menos de dois e do restante (39,4%) não divulgam seus projetos em sites ou redes 
sociais. Notou-se que a EA é normalmente de conscientização no próprio zoológico, através de palestras 
ou atividades didáticas e visitas monitoradas (54,4%); e trilhas e/ou exposições (12,4%), evidenciando 
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visitantes (40,9%) e escolas (37,6%) como público alvo. Habitualmente as pessoas procuram zoológicos 
para conhecer melhor as questões ambientais e ter contato com a natureza, ao disponibilizar um 
programa ambiental com bom planejamento, o zoológico terá visitantes interessados com conhecimento 
enriquecido. Sendo assim, é necessário desempenhar um diálogo com a Bioética, pois, ele é um grande 
aliado para aumentar o interesse da população, sendo ela uma importante ferramenta para a construção 
do conhecimento. Conclui-se que os programas de EA são relevantes para levar conscientização aos 
visitantes, porém, muitos dos zoológicos não realizam a divulgação necessária, comprometendo o 
processo de educação, ressalta-se a Bioética como intermediadora de atitudes conscientes que levem 
bem-estar aos animais, meio ambiente e sociedade, fazendo com que percebam a importância ética 
desses ambientes com base na EA. 

 
ANÁLISE DA ESTRUTURA INTERNA DE UMA ESCALA DE SAÚDE OCUPACIONAL EM PROFESSORES 

 
Marcos Antonio Batista 

Rogério Donizeti Reis 
Evanice Geralda da Costa 

 
O Organização Mundial da Saúde refere a Saúde Ocupacional como sendo uma proteção à saúde dos 
trabalhadores com vistas ao bem-estar físico, mental e social. Portanto, há que se prevenir e controlar 
acidentes e doenças por meio da redução das condições de risco, através da promoção de condições 
laborais que garantam elevado grau de qualidade de vida no trabalho. Objetivou-se assim, a construção 
de uma escala válida que auxiliasse professores que necessitem de ajuda para reestabelecer seu equilíbrio 
saudável. Elaborou-se a princípio 175 itens com base nas referências literárias, no CID 10 e DSMIV. Cada 
item representando sintomas, pensamentos, situações e sentimentos presentes na Saúde Ocupacional. 
Esta escala Likert de cinco pontos, possibilitou ao Professor assinalar a frequência e a intensidade dos 
sintomas que lhes ocorriam. Participaram da pesquisa 143 professores, de ambos os sexos, do ensino 
fundamental no Sul de Minas Gerais. Por meio do método quantitativo e analítico, procedeu-se a uma 
Análise Fatorial e estudo de Fidedignidade, a qual chegou-se a uma Estrutura com 91 itens divididos em 
3 fatores que foram interpretados como fatores geradores de sintomas da saúde ocupacional, criando-se 
definições com base nos itens de cada fator. Interpretou-se que o fator 1 refere-se a Incapacidade na 
Realização do Trabalho, envolveram sintomas como insegurança, tensão, incapacidade, indecisão, 
apreensão, medo, complexo de inferioridade, todos referente a execução de um trabalho, liderança ou 
atividades relacionadas ao trabalho. O fator 2 refere-se ao Pouco Reconhecimento Profissional, indicando 
sintomas ou dificuldade do profissional sentir-se valorizado na atividade exercida, dificuldade no 
estabelecimento de relações humanas, criação de vínculos ou até medo de perder amizades no trabalho. 
E o fator 3 foi interpretado como referindo-se ao Esgotamento Profissional ficou caracterizado por 
insatisfação, desmotivação relacionados ao ganho ou salário recebido pelo trabalho exercido, sensação 
de cansaço e indisposição para trabalhar. 
Parecer Comitê de Ética: 27250 - CAAE: 01545612.3.0000.5102 
 

ANÁLISE DO DISCURSO DA MULHER TRABALHADORA SOBRE O USO DO CIGARRO 

 
Sandra Maria Mattar Diaz 

 
A Sociedade contemporânea vivencia um momento de grandes transformações provindas das revoluções 
da informação e da tecnologia, com origem na revolução técnica industrial no século XIX e consolidação 
do capitalismo, que afetam a vida cotidiana dos indivíduos em sociedade. Neste sentido, novas 
configurações familiares e redefinição de papéis de gênero surgem, e assim, com o advento da revolução 
social e cultural que ocorreu nas décadas de 1960 e 1970, em termos mundiais, a luta feminina pelos 
direitos de plena participação social, levam as mulheres a adotarem comportamentos que consideram 
contribuintes para sua afirmação social. A incorporação das mulheres ao mercado de trabalho determinou 
a mudança de seus hábitos sociais e, assim, tornaram-se alvo de interesse especial da indústria do fumo 
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e uma parcela significativa da sociedade a consumir o tabaco. Este trabalho integra as ações desenvolvidas 
pelo Projeto de Pesquisa intitulado “Rede Paranaense para o Controle do Tabaco em Mulheres”. Trata-se 
de estudo qualitativo, baseado na necessidade de conhecer o comportamento feminino em relação ao 
tabaco, em especial de mulheres fumantes que estão ativas no mercado de trabalho. Foram convidadas 
para a pesquisa, mulheres trabalhadoras colaboradoras administrativas de uma instituição de ensino 
superior em Curitiba, fumantes e ex-fumantes, e que participaram de uma pesquisa correlata intitulada 
“Correlações do ambiente de trabalho com o tabagismo em mulheres trabalhadoras de uma instituição 
de ensino superior”, também parte do Projeto Rede Paranaense para o Controle do Tabaco em Mulheres. 
Realizou-se uma pesquisa qualitativa, utilizando como técnica de coleta de dados o grupo focal e análise 
do discurso para a interpretação do que foi descrito pelas participantes. Em decorrência deste estudo, foi 
possível delinear as motivações que estas mulheres atribuem a manutenção do seu comportamento de 
fumar, sendo este um conhecimento relevante para subsidiar propostas de intervenções correlacionadas 
ao controle do tabaco. 
Parecer do Comitê de Ética: X070813006 
  

ANÁLISE PRELIMINAR DA REPRESENTAÇÃO DE ANIMAIS DE ZOOLÓGICOS E DE COMPANHIA POR 
GRADUANDOS DA BIOLOGIA E DA PSICOLOGIA 

 
Natalia Aline Soares Artigas 

Marta Luciane Fischer 
Ana Maria Moser 

 
A exposição de animais cativos em espaços públicos atrelados à justificativa pedagógica e de recreação é 
uma prática consolidada, aceita e desejada em termos mundiais. Questiona-se se a representação dos 
zoológicos difere entre estudantes de Biologia e Psicologia e sua empatia por pessoas e animais. 
Objetivou-se elaborar e testar um instrumento de avaliação balizados nos estudos de desenvolvimento 
moral de Lawrence Kohlberg e na escala de Emilio Mira y López, levando-se em consideração animais de 
zoológicos e de companhia. Os dois questionários foram aplicados pelo aplicativo Qualtrics. Ao todo 
responderam 78 estudantes de biologia e 88 de psicologia, os resultados relativos ao zoológico do 
questionário baseado em Kohlberg, demonstrou que os estudantes transpõem aos animais 37,9% e suas 

respostas também foram racionais 29,6% (2(4)=20,6; P<0,001). O questionário baseado em López 

evidenciou a racionalidade 44,4% e quanto a transpor aos animais 25,9% (2(4)=13,25; P<0,001). Quanto 
aos pets humanizados, o primeiro instrumento demonstrou racionalidade 43,5% e transpassar aos pets 

35,4% (2(4)=46,58; P<0,001), o segundo resultou em racionalidade 54,7% e transpor 24,5% (2(4)=28,73; 
P<0,001). Percebe-se que os estudantes demonstraram respeito aos animais e suas percepções são 
racionais, corroborando com outros estudos, onde as pessoas não concordam com o uso de animais para 
entretenimento, porém, aprovam zoológicos. Observa-se que a aplicação da Bioética se faz necessária ao 
ponto de empregar a ética e o respeito a todas as formas de vida. Portanto, conclui-se que os participantes 
da pesquisa foram mais racionais e respeitam os animais e menos egoístas e emotivos, porém, quando a 
situação está próxima, como em animais de companhia, a utilização do animal não é questionada e nem 
levada em consideração, porém, a bioética precisa ser cultivada para levar conscientização à todos os 
envolvidos. 
Parecer Comitê de Ética: 2.211.306 
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ANÁLISE PRELIMINAR NA UTILIZAÇÃO DOS PRINCÍPOS DOS 3’RS NO ENSINO DE ZOOLOGIA 
 

Rhoxanne Luchesi Duda 
Marta Luciane Fischer 
Ana Laura Furlan Diniz 

 
Os métodos alternativos são de extrema importância no âmbito científico e didático, pois viabilizam a 
redução dos danos causados ao ambiente e ao bem-estar-animal, que são gerados através das coletas, 
manuseio e amostragens. No presente estudo um questionário online foi elaborado com o intuito de 
aplicar, avaliar e validar a eficiência de métodos alternativos no estudo de animais nas aulas de zoologia 
para cursos de graduação em Ciências Biológicas. O questionário aborda questões como: se a instituição 
de ensino possui coleções zoológicas, as respectivas classes dos exemplares pertencentes às coleções, 
como são obtidos, frequência e dificuldades na coleta, legislação utilizada para a manutenção das 
coleções, e aplicação dos 3’Rs na manutenção das coleções. Das 20 respostas obtidas e analisadas 
previamente, 100% das instituições possuíam coleções zoológicas, 44% dos exemplares são vertebrados 
mais comuns, 30% das legislações utilizadas para a manutenção das coleções são sobre Lei da 
Biodiversidade, 33% das coletas são feitas semestralmente ou mensalmente, 44% das dificuldades 
encontradas na obtenção dos exemplares são econômicas e 42% responderam que não utilizam o 
princípio dos 3’Rs nas coleções. Partindo desses resultados, é visível que ainda são poucas as instituições 
que se preocupam com a utilização dos métodos alternativos, para reduzir os danos causados não 
somente ao ambiente, mas também ao bem-estar-animal, mesmo de acordo com a legislação sendo 
imprescindível o uso dos mesmos sempre que possível, de modo com que seja atribuído o menor impacto 
possível, através das substituições, redução e refinamento dos métodos já existentes e mais comumente 
utilizados. 
Parecer Comitê de Ética: 1.682.944 
 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DOS 3R’S EM COLEÇÕES ZOOLÓGICAS EM MUSEUS DE HISTÓRIA NATURAL 
DO BRASIL 

 
Rhoxanne Luchesi 

Ana Laura Diniz Furlan 
Marta Luciane Fischer 

 
Os museus de zoologia possuem como propósito armazenar, preservar e ordenar os acervos da 
diversidade biológica. Entretanto, questões éticas compõem frequentemente a bioética, uma vez que tem 
sido questionado os limites envolvidos nos métodos e justificativas atreladas a capturas, coletas e 
amostragens, visto que muitas vezes ocorrem sem a preocupação com o impacto na estrutura das 
populações e no bem-estar-animal. No presente estudo foram mapeados e categorizados 61 museus 
presentes em território nacional, considerando as cinco divisões regionais (Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste e Sul). Os sites das instituições foram analisados e categorizados conforme: serviços 
oferecidos à população, exemplares expostos (vivos ou mortos, e suas respectivas classes) e programas 
que visassem a utilização do princípio dos 3R’s em substituição, redução e refinamento. As regiões sul e 
sudeste apresentaram as maiores frequências de museus de Zoologia, sendo São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná e Santa Catarina os estados que mais exibiram resultados em função da aplicação dos 3R’s, 
totalizando 15 museus. Referente a substituição foram identificados projetos de conservação de fauna 
silvestre/ecossistemas e palestras de conscientização sobre o uso correto de recursos naturais. Na 
categoria de redução foram apresentados jogos didáticos; e pertencente ao refinamento foram 
mencionados programas de Educação Ambiental que possibilitam com que os visitantes tivessem contato 
direto com a natureza através de passeios pelas unidades de proteção, observação da fauna in situ, e 
oficinas de conscientização sobre o risco de extinção de espécies causadas pelo desmatamento e tráfico 
de animais. Os resultados da pesquisa atestam a mobilização dos museus em divulgar informações sobre 
a fauna, contudo sendo incipiente uma preocupação em direcionar ações em prol da redução, 
substituição e refinamento das técnicas de amostragem, justificando ser imprescindível para programas 
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de conservação da natureza, pode encobrir situações de vulnerabilidades dos animais e ecossistemas que 
devem ser identificados e mitigados pela Bioética. 
Parecer Comitê de Ética: 1.682.944 
 
 

AS DIFICULDADES DOS CUIDADORES INFORMAIS DE PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Maria Leonor Gomes de Sá Vianna 
Paula Christina Muller Maingué 

Andrea Pires Muller 
Milca Rayssa do Nascimento 

Emelly da Cruz Ospedal 
 

Introdução: A abordagem da equipe multidisciplinar no cuidado paliativo tem enfoque principal no 
paciente e em seus familiares, pois o impacto da doença e do seu tratamento é sentido por todos. O 
cuidador informal é de extrema a importância, pois ele representa um elo entre a equipe multidisciplinar 
e o paciente. Objetivo: Analisar as dificuldades relatadas pelo cuidador informal de cuidados paliativos 
durante a internação do paciente. Método: A pesquisa de campo foi classificada como exploratória 
descritiva e obteve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer nº 554.960. Foi realizada 
uma entrevista individual a quarenta e seis cuidadores informais de pacientes em cuidado paliativos por 
doença oncológica e que estavam internados em âmbito hospitalar. Resultados e discussão: As variáveis 
sociodemográficas demonstraram que os cuidadores entrevistados são predominantemente do sexo 
feminino, casados, com idade média de 44,39 anos e grau de parentesco filial. Relatam que as maiores 
dificuldades no cuidado diário ao paciente estão relacionadas à execução da higiene, mobilizações, 
mudanças de decúbito e retirada do leito. Quando solicitado para que descrevam qual a razão de suas 
dificuldades relatam o peso excessivo do paciente, a dor no corpo, medo e ou insegurança e stress e a 
sobrecarga física. Elegendo o atendimento aos doentes e seus familiares priorizando os princípios éticos 
que fundamentam a medicina paliativa como a prevenção no qual a equipe multidisciplinar pode orientar 
, prevenir complicações e aconselhar a família e o não abandono ser sempre solidário, acompanhando 
paciente e família. Conclusão: A equipe multiprofissional que atende o paciente em cuidados paliativos 
necessita ter este olhar ao familiar fornecendo um suporte por intermédio de ações e orientações que 
podem ajudá-lo a preservar a sua saúde, auxiliando em sua tarefa e propiciando desta maneira um 
atendimento humanizado. 
Parecer Comitê de Ética: 554.960 
 

ASPECTOS LEGAIS DA EXTUBAÇÃO TERMINAL 
 

Eric Grieger Banholzer 
Waldir Souza 

 
A extubação terminal (ET), ou extubação paliativa, consiste na retirada da prótese orotraqueal e da 
ventilação mecânica de um paciente com doença em fase avançada, dita terminal. Todas as pessoas com 
doença incurável, disfunção de múltiplos órgãos e processo irreversível de morte, que recebem 
tratamento com suporte avançado de vida (SAV) estão submetidas a distánasia. Esse termo pode ser 
definido, como morte ruim, com sofrimento, desnecessariamente prolongada através de intubação 
orotraqueal, ventilação mecânica, hemodiálise, drogas vasoativas (infundidas por acessos venosos 
profundos), procedimentos cirúrgicos, etcetera. Dentro desse cenário de futilidade terapêutica, é 
considerada boa prática médica a limitação ou suspensão do SAV, para uma morte digna, com compaixão 
e no tempo correto, ao que chamamos ortotanásia, ou morte certa. Esse processo não deve ser entendido 
como abandono do tratamento, mas mudança do seu foco, para ênfase e exclusividade em conforto e 
dignidade. Ainda hoje há uma resistência grande, no sentido de se praticar a ortotanásia e cuidados 
paliativos de maneira geral. Os motivos para isso são variados e incluem: não concordância dos 
representantes legais do doente, desconhecimento da equipe dessa modalidade terapêutica, dificuldade 
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de se precisar o momento em que o tratamento se tornou fútil e, principalmente, impressão de 
desamparo legal. A ET é uma das medidas que guardam uma relação mais clara entre sua realização e a 
morte do paciente. Por isso mesmo, muitas vezes ela é protelada, evitada ou confundida com eutanásia, 
tanto pelos médicos, quanto pelos familiares. Diante disso, a revisão dos aspectos legais que regem a 
prática de cuidados paliativos, limitação e suspensão de medidas avançadas, com ênfase em ET, faz-se 
necessária. Pela presente revisão conclui-se que a ortotanásia e limitação de SAV está regulamentada no 
Brasil, apesar de haver carência de uma lei editada pelo Congresso Nacional. 
 
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE DAR NOTÍCIAS DE IMPACTO EM ALUNOS DO 6º. ANO DE MEDICINA 
 

Márcio Fabiano Chaves Bastos 
Edisom Brum 

Simoni Maria Teixeira Ricetti 
 
INTRODUÇÃO: Comunicar notícias de impacto aos familiares por ocasião de um diagnóstico por vezes é 
de grande dificuldade. A simulação de experiências clínicas é de grande valia na construção do processo 
de aprendizado e amadurecimento médico.Por conta disso, alunos do sexto ano do curso de Medicina da 
Universidade Positivo foram avaliados em uma simulação, na qual um casal deve ser informado de que 
há achados compatíveis com Síndrome de Down no exame do seu filho no pós-parto imediato.OBJETIVO: 
Analisar as competências e habilidades dos alunos do sexto ano do curso de medicina ao noticiar um casal 
acerca de um possível diagnóstico de Síndrome de Down em seu filho recém-nascido.METODOLOGIA: A 
simulação mimetizava um hospital, no qual alunos, em 5 minutos, com calma e segurança, deveriam 
apresentar-se, identificar os responsáveis pelo paciente, informar dados do nascimento e fornecer o 
diagnóstico com base no exame clínico. Avaliava-se o conhecimento prévio em relação a doença e a forma 
de reação dos pais acerca das informações e questionamentos. RESULTADOS: Do total de alunos, 66,66% 
se apresentaram e 31,37% indagaram o nome dos pais. 17,64% falaram sobre os dados de nascimento e 
52,94% sobre achados compatíveis com Síndrome de Down encontrados no exame inicial. 58,82% dos 
alunos questionaram os pais sobre o conhecimento prévio da Síndrome de Down. 76,47%foram seguros 
ao comunicar o possível diagnóstico, sendo que 39,21% amenizaram o impacto ao dar a notícia. 66,66% 
falaram sobre inclusão social e 74,50% deram uma boa perspectiva para o futuro de portadores da 
Síndrome de Down. CONCLUSÃO: Observou-se que a maioria dos alunos passaram segurança ao abordara 
situação. Porém, uma minoria destes alunos realizou apenas ações básicas de informação. Disto 
evidencia-se a necessidade de melhora na comunicação de notícias de impacto, objetivando uma 
adequada construção da relação médico-paciente e família 
 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS E BENEFÍCIOS DA RADIOTERAPIA PALIATIVA EM PACIENTES ONCOLÓGICOS 
 

Nayara Chochel 
Anna Luiza Cruz 

Anna Silvia Penteado Setti da Rocha 
 

Os cuidados paliativos são voltados aos pacientes onde o tratamento curativo já não é mais eficiente, 
objetivando desta forma, promover maior qualidade de vida, com a diminuição do sofrimento e da dor. 
São várias as terapias paliativas dentre elas temos a radioterapia. Protocolos específicos são voltados aos 
pacientes oncológicos com escala de capacidade funcional (performance status) classificados em até PS 
3. O objetivo deste trabalho foi verificar por meio da literatura os riscos e benefícios da radioterapia 
paliativa para a melhoria da qualidade de vida em pacientes oncológicos. Como metodologia foram 
realizadas revisões de literatura de diferentes bases de dados, com busca nos últimos 5 anos de artigos 
científicos. Como resultados foram encontrados um total de 169 artigos. A radioterapia paliativa foi 
indicada para diferentes tipos tumorais, sendo eficaz para o alívio da dor, controle de sangramentos e 
desobstruções, sendo que os efeitos colaterais desaparecem em média em 3 semanas, podendo portanto 
sua suspensão ter maior benefício em pacientes muito próximos a terminalidade da vida. A sobrevida não 
foi aumentada quando comparado com pacientes que não receberam a radioterapia. Concluiu-se que 
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esta terapia paliativa é eficiente na melhoria da qualidade de vida em pacientes oncológicos, desde que 
ocorra um acompanhamento detalhado das condições clínicas e a não substituição desta técnica pelos 
cuidados paliativos na visão de integralidade do paciente. 
 

BIOÉTICA AMBIENTAL: ANÁLISE QUALITATIVA DA ORIENTAÇÃO LEGAL PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
EM DIFERENTES ESFERAS DA LEGISLAÇÃO 
 

Robiran José dos Santos Junior 
Natalia Aline Soares Artigas 

Amanda Amorim Zanatta 
Andressa Azevedo dos Santos 
Letícia Schleumer de Oliveira 

Marta Luciane Fischer 
 

A Educação Ambiental (EA) é norteada e regulamentada por leis, decretos, resoluções e orientações, 
hierarquicamente organizadas nas esferas federal, estadual e municipal. Alguns dos principais marcos 
legais da EA brasileira foram a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Educação Ambiental nº9.795/1999. 
A normatização da EA brasileira foi constituída sob influência de acordos e tratados internacionais 
objetivando a consonância com princípios e valores comuns. Assim objetivou-se analisar os documentos 
oficiais que regulamentam a EA, comparando os desdobramentos nas esferas internacional, federal, 
estadual e municipal, a luz dos princípios éticos e bioéticos. Realizou-se uma revisão documental 
integrativa qualitativa dos tratados internacionais, leis federais, estaduais e municipais sobre a EA. Para a 
legislação da esfera estadual e municipal foi realizado um recorte que contemplou o estado do Paraná e 
o município de Pinhais, uma vez que utilizou-se como referência a realização da COP8 MPO3 em 2006. 
Foram analisados 431 documentos disponibilizados “online”, dos quais foram selecionados 9 
internacionais, 13 federais, 13 estaduais e 6 municipais. Nos internacionais observou-se a unanimidade 
de uma abordagem evidente de princípios éticos, destacando-se os princípios da responsabilidade (88%) 
e da proteção (55%). Na esfera federal a abordagem ética ficou notória em apenas 5 (38%) documentos, 
acentuando-se os princípios da sustentabilidade (23%) e da utilidade (23%); no âmbito estadual em 
apenas um documento (7%) foi possível identificar inserção ética, não sendo constatado na esfera 
municipal. A Bioética foi diretamente relatada em apenas um documento internacional representando 
apenas 2% do total recuperado. A análise desses documentos sugere uma diluição da fundamentação 
ética e a carência de um aporte bioético na institucionalização da EA. A educação é um processo que 
privilegia o aspecto da integração do conhecimento para a formação de uma visão crítica e criativa da 
realidade, próprio do diálogo bioético e fundamental na consolidação do ensino ambiental. 
Parecer Comitê de Ética: 2.224.210 
 

BIOÉTICA E AUTONOMIA PRIVADA E COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: UMA ATIVIDADE DE 
PONDERAÇÃO DE INTERESSES 

 
Mônica de Oliveira Camara 

 
A apresentação versa sobre a análise da limitação da autonomia privada em questões ligadas à bioética. 
Será analisado se é possível limitar a liberdade do indivíduo, impedindo a violação de outros direitos 
fundamentais, diante da exigência constitucional de assegurar uma sobrevivência digna para todos. 
Verifica-se que em alguns casos o exercício irrestrito da autonomia privada põe em risco a própria vida do 
indivíduo, devendo, portanto, esse exercício sofrer limitação. Para a realização da apresentação utilizou-
se da pesquisa bibliográfica. Durante a apresentação busca-se em primeiro lugar estabelecer a evolução 
histórica da bioética, seu conceito e princípios, a fim de situar essa nova disciplina no campo científico. 
Em seguida descreve-se qual é a posição da autonomia privada no ordenamento jurídico brasileiro, 
estabelecendo sua relação com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo verificado que a 
restrição à vontade do indivíduo pode ocorrer diante de três importantes motivações: para proteger 
interesses de outros indivíduos, para proteger o indivíduo contra si próprio ou para impor valores sociais. 
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Por fim, foram descritas quais são os meios que o intérprete deve utilizar para decidir se a autonomia 
privada pode ser limitada, demonstrando a técnica da ponderação de interesses. Com isso, pretende ser 
demonstrado que um direito fundamental pode ser limitado dependendo da classificação que se atribua 
a norma constitucional que o protege. Finalmente, afirma-se conclusivamente, que a atividade de decidir 
sobre a restrição à direitos fundamentais, nos casos em que se discute a bioética, deve ser desenvolvida 
com um ônus argumentativo rigoroso, uma vez que nesses casos, dificilmente é possível se utilizar do 
método de subsunção do fato a norma. 
 

BIOÉTICA E BIOPOLÍTICA: PRODUÇÕES DE SUBJETIVIDADE NO CONTEXTO DE MERCADO 
 

Sílvia Zuffo 
Marcelo Bonhemberger 

 
O presente trabalho pretende analisar, a partir dos conceitos de bioética e biopolítica, o ‘fazer viver’ que 
se produz na sociedade de mercado. O objetivo é oferecer referenciais prático-conceituais com o 
propósito de contrapor os mecanismos biopolíticos relacionados ao cuidado da vida. A metodologia 
baseou-se em uma revisão de literatura, por meio de pesquisa e seleção de textos acerca dos conceitos 
utilizados. Os dois conceitos nascem no final do século XX, com perspectivas diferentes, mas com a 
atenção voltada a vida do indivíduo. Enquanto a bioética aparece pela primeira vez em 1927, foi apenas 
em 1970 que o tema foi retomado, devido a um duplo fenômeno: por um lado, a revolução biomédica; 
por outro, a crise da ética universal. Tal reflexão contribuiu para a vitalidade e renovação no campo da 
ética médica e também ajudou a refletir a dinâmica de uma democracia liberal em que os cidadãos 
estavam envolvidos. No entanto, para compreender os mecanismos da biopolítica, é preciso compreender 
o modo como as sociedades se formaram, especialmente na sociedade ocidental. Seja na sociedade 
disciplinar, de controle ou biopolítica, os indivíduos são constituídos segundo modos específicos de ser, 
de acordo com as demandas que marcam seu modo de ser no mundo. Para Michel Foucault, a vida a partir 
do século XVIII passa ser o mais recente alvo de interesse por parte do Estado, mudando o entendimento 
que se tinha nas sociedades antigas. Percebemos que as técnicas de biopolítica, toma o principio maior 
de investimento na vida, fazendo que o individuo seja produzido de acordo com as necessidades do 
mercado. E isso, nos remete a própria indústria farmacêutica que está em torno dos cuidados paliativos. 
Parece-nos que a vida do indivíduo é importante enquanto alimenta os interesses mercadológicos. Neste 
sentido a bioética, traz importantes reflexões no modo de identificar os mecanismos biopolíticos. 
 

BIOÉTICA E CUIDADOS PALIATIVOS: AUTONOMIA, BENEFICÊNCIA E ALTERIDADE 
 

Edna Corrêa Moreira 
 

Trata-se de trabalho de revisão, resultante de palestras itinerantes apresentadas pelo Grupo de Estudo e 
Pesquisa em Cuidados Paliativos do DIHS/ENSP/FIOCRUZ. Seu objetivo é arrazoar o referencial de 
alteridade, sob a ótica de Lévinas, enquanto condição aos cuidados de saúde dignos em Cuidados 
Paliativos, sob a égide de dois princípios da Bioética Principialista: o respeito à autonomia e a beneficência. 
Para Beauchamp e Childress, ser autônomo é diferente de ser respeitado como agente autônomo, sendo 
o respeito à autonomia das pessoas mais do que a não-intervenção em suas escolhas. Já a Beneficência é 
apresentada enquanto obrigação moral de agir em benefício de outros, promovendo seus interesses 
legítimos. No entanto, considerar de modo louvável esses dois princípios, requer, a partir da proposta 
deste, o reconhecimento do referencial de alteridade. Somente respeitamos a autonomia do paciente em 
Cuidados Paliativos e agimos de modo a promover a beneficência deste, quando entendemos ser o 
paciente portador de identidade distinta, única. O paternalismo, que por vezes ameaça o êxito do 
princípio da beneficência é superado aqui, afinal, eu também sou um Outro em relação ao paciente. 
Consideramos o referencial de alteridade, introduzida na reflexão ética, por Lévinas, na década de 60, 
condição sine qua non ao êxito na ponderação e utilização dos princípios ora defendidos, haja vista a 
necessidade de apreensão do paciente como o Outro, a fim de que lhe sejam dispensados os cuidados de 
saúde dignos. A aplicação do ideário de Lévinas, na intervenção dos cuidados em saúde, implica respeitar 
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o paciente, como distinto do Eu profissional, suas preferências e valores. Tal ideia nos pode parecer óbvia, 
porém, seu exercício não. Em nossa compreensão, o não acesso ao direito aos cuidados de saúde dignos 
extrapola a oferta dos recursos tecnológicos e da formação técnico/profissional, tem a ver com o 
posicionamento ético destes últimos. 
 

BIOÉTICA E DESEJO NAS DEMANDAS CLÍNICAS 
 

Neiva Maria Garcia Catto De Marchi 
Márcio Fabri dos Anjos 

 
O desejar humano deriva de sua condição histórica, de um ser consciente incompleto que vai se fazendo, 
sem domínio de seu futuro. Ao mesmo tempo em que desejar é uma necessidade, é também um 
importante desafio ético imposto à sua vida. Assumindo tais pressupostos, nos deparamos com uma 
realidade complexa e abrangente e, portanto, exposta a ambiguidades. Tal condição humana é o contexto 
moral em que procuramos estudar a contemporânea demanda por serviços médicos que vão além das 
necessidades terapêuticas, deslocando-se dos objetivos curativos e preventivos da medicina tradicional 
para uma medicina que busca dar conta dos mais variados desejos. Para Hottois (2001) esse é o braço da 
Medicina que alcança a atuação em áreas como a estética, as próteses, a desportiva, as técnicas 
contraceptivas de procriação, a psicofarmacologia, a seleção de sexo, e em um ângulo mais especulativo 
a clonagem e a transgênese humana, dentre outras. Este estudo, norteado pela bioética hermenêutica, a 
partir da hermenêutica crítica de Ricoeur (1989) em seu conceito de apreensão do objeto pela dialética 
da compreensão e interpretação, tem como objetivo compreender e discutir o desejo em demandas 
clínicas médicas sob uma perspectiva bioética. Os métodos da Bioética Latino-Americana levam 
rapidamente a suspeitas de que as demandas do desejo que ocorrem na medicina possam ser resultado 
de vários fatores interferentes na autonomia ou liberdade das pessoas. Frente à mercantilização de 
conhecimentos e competências médicas, o desejo tem sido construído para se tornar objeto de lucro. 
Quando nas demandas clínicas, essa construção necessita passar por uma reflexão bioética sobre os 
limites da autonomia nesta medicina. Quando nos deparamos com a medicina motivada pelo desejo e 
suas consequências para a vida em sociedade, importa analisar mais profundamente o alcance que 
decisões privadas podem ter no corpo social. 
 

BIOÉTICA E DIREITO: DESAFIOS JURÍDICOS FRENTE AOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS 
 

Luiz Filipe Lago de Carvalho 
Eliana Campêlo Lago 

 
Introdução: Em 1971, a bioética teve seu conceito vinculado à utilização das ciências biológicas e a 
possibilidade de melhoria da qualidade de vida. Tal conceito ampliou-se para a ética das ciências da vida 
devido às profundas modificações no campo das ciências médicas, engenharia genética e áreas afins, 
implicando em uma constante revisão conceitual do termo. Objetivos: comentar, em linhas gerais, sobre 
as modificações no campo das ciências e áreas afins e as repercussões na área da bioética e do direito. 
Metodologia: trata-se de uma pesquisa bibliográfica em bancos de dados Lilacs, Bireme, Pubmed, e 
Biblioteca Virtual de Saúde Scielo de artigos publicados na integra , livros da área de direito, teses, 
dissertações, nos idiomas português e inglês, sem recorte temporal. Resultados e Discussão: Entende-se 
a bioética como o estudo sistemático das dimensões morais das ciências da vida e do cuidado à saúde, 
inseridas em um contexto transdisciplinar. Pode-se dividir a bioética em bioética das situações 
persistentes, que enfocam temas recorrentes e aparentemente insolúveis como aborto, eutanásia, 
exclusão social, racismo e a discriminação; e a bioética das situações emergentes, que confronta as 
descobertas biomédicas com a cidadania e os direitos humanos, englobando doação de órgãos, 
fecundação assistida, manipulação genética, clonagem e inteligência artificial. A bioética aplicada ao 
direito engloba os desafios contemporâneos onde judicialização da saúde, direito embrionário, 
medicalização da vida e outros temas impõem um novo olhar a fim de garantir a proteção do ser humano 
em sua completude. Conclusão: Embora a modernidade traga consigo inúmeras possibilidades voltadas 
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para a melhoria da qualidade de vida do ser humano, há de se entender que a verdade científica não 
poderá se sobrepor à ética e ao direito, nem o progresso científico poderá permanecer em detrimento à 
dignidade da pessoa humana, sem limites jurídicos precisos necessários à proteção do destino da 
humanidade. 
 

BIOÉTICA E ENSINO MÉDIO: RELAÇÃO ENTRE DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA E DIREITOS 
HUMANOS E OS SABERES ESCOLARES 

 
Andréa Claudia Volpato Maurer  

Vanessa Bley Cezar 
Valquiria Elita Renk 

 
Introdução: Esta é uma pesquisa interdisciplinar entre Educação e Bioética que investiga se o artigo 23 da 
Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, é uma realidade na prática escolar. Objetivo: 
Pretende-se identificar quais saberes da Bioética são mencionados nos livros didáticos do Ensino Médio 
de Biologia, Sociologia e História. Métodos: Pesquisa qualitativa, documental, exploratória com 
procedimentos técnicos fundamentados na análise de conteúdo de Bardin. São analisados os livros 
didáticos de Sociologia e Biologia e História, mais utilizados no Ensino Médio. Resultados e discussão: A 
partir dos resultados parciais da pesquisa o termo Bioética não é mencionado. Os documentos analisados 
registram que os referenciais mais mencionados são: Relações entre os gêneros com 122 citações, Meio 
Ambiente com 79 citações, Cidadania com 53 em menor quantidade são mencionados os seguintes: 
Dignidade, Direitos Humanos, Justiça, Autonomia, Vulnerabilidade e Ética. Estes resultados revelam que 
a preocupação com o avanço tecnológico, o desgaste do planeta e a finitude da humanidade estão 
contemplados nos documentos. E também se justifica a necessidade de um campo interdisciplinar que 
promova reflexão crítica, diálogo, que produza novos conhecimentos e ações coletivas baseados na ética 
em defesa e proteção da vida rumo a um futuro possível, a partir de Potter e Morin. Considerações finais: 
O termo Bioética não é mencionado nos textos analisados, mas, encontram-se outros referencias como 
Dignidade, Diversidade, Gênero, Direitos Humanos, Cidadania e Meio Ambiente. Os resultados sugerem 
a formação de uma sociedade mais ética, respeitadora da diversidade, da dignidade e do meio ambiente. 
 

BIOÉTICA E ESPIRITUALIDADE - PANORAMA DA LITERATURA SOBRE OS IMIGRANTES HAITIANOS NO 
BRASIL 

 
Marcia Correa 

Mary Rute Gomes Esperandio 
 

Introdução: O fenômeno migratório sempre foi constante no contexto internacional. Na última década o 
Brasil tem sido, de forma mais intensa, escolhido pelos imigrantes haitianos. Este estudo faz parte de um 
projeto mais amplo intitulado “Subjetividade Contemporânea, Religiosidade/Espiritualidade e Saúde” 
cujo objetivo geral é verificar o impacto da espiritualidade/religiosidade na saúde, em diversos contextos, 
incluindo a situação de migração. Objetivo: O objetivo deste estudo é apresentar uma revisão de literatura 
narrativa sobre a imigração dos haitianos, a bioética, a vulnerabilidade e a espiritualidade/religiosidade.  
Metodologia: Como base de dados de busca utilizou-se a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), a SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), a BVS (Biblioteca Virtual da Saúde) 
e a PubMed Central (PMC). Os termos de busca “vulnerabilidade”, “bioética”, “espiritualidade”, "religião", 
“imigração", “haitianos” and "vulnerability", "bioethics", “spirituality”, "religion", "immigration", 
“Haitians”. O período de abrangência vai de 2000 a 2018. Resultado e Discussão: Os resultados 
encontrados demonstram que existe pouquíssima literatura sobre o tema especifico. As poucas que 
existem, prioritariamente estão relacionadas à área social, geográfica ou histórica. Os resultados obtidos 
contemplam a imigração de variados povos, como os ucranianos, os judeus, os árabes e as freiras 
portuguesas para o Brasil. Valorizar a população haitiana é tarefa desafiante e enriquecedora 
culturalmente, pois desde os primórdios o Brasil foi constituído pela miscigenação de outros povos. 
Construir a unidade na diversidade, respeitando-se a espiritualidade e a religiosidade, os hábitos e a língua 
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dos haitianos, constitui elemento de enriquecimento para o já rico contexto cultural brasileiro. 
Considerações Finais: Constatou-se a escassez na literatura de resultados na temática direcionada aos 
imigrantes haitianos no Brasil. As eventuais vulnerabilidades e vulnerações evolvidas no processo 
migratório, mais ainda, o enfrentamento religioso/espiritual desse grupo, faz notar a carência e a 
necessidade de reflexões bioéticas mais aprofundadas.  
 

BIOÉTICA E MORTE: EUTANÁSIA, DISTANÁSIA, ORTANÁSIA 
 

Luiz Filipe Lago de Carvalho 
Eliana Campêlo Lago 

 
Introdução: A morte é a mais democrática ocorrência da humanidade e, como tal, sua abreviação ou 
suavização ou mesmo seu prolongamento são temas que despertam o interesse e o debate nas mais 
diversas áreas do saber. Objetivos: discutir , em linhas gerais, sobre os aspectos bioéticos da eutanásia, 
distanásia e ortotanásia. Metodologia: pesquisa bibliográfica em bancos de dados Lilacs, Bireme, Pubmed, 
e Biblioteca Virtual de Saúde Scielo de artigos publicados na integra, livros das áreas de bioética, direito e 
ciências da saúde, teses, dissertações, nos idiomas português e inglês, sem recorte temporal. Resultados 
e Discussão: A ação ou omissão voluntária ou involuntária para abreviar a vida e evitar sofrimento 
(eutanásia); a ajuda oferecida pelo médico ao processo natural da morte (ortotanásia) conhecida como 
eutanásia por omissão ou passiva, mediante a suspensão de medida vital ou desligamento de aparelhos 
que controlam órgãos e o prolongamento da vida ou obstinação terapêutica mesmo com o sofrimento do 
paciente (distanásia) apresentam pontos bioéticos essenciais tais como: a doutrina da sagração da vida 
em sentido estrito, em sentido moderado, em posição liberada moderada e posição fortemente liberal, 
sendo as duas primeiras posições admissíveis pois as demais colidem com o valor da vida. Salienta-se 
ainda o DNR ou TBR (do not ressucitate) e a filosofia hospice que ajuda a pessoa humana a morrer com 
dignidade , atenuado seus sofrimentos e dores. Dentre seus preceitos cita-se: aceitar a morte como 
episódio natural do ciclo da vida; o paciente deverá estar com seus familiares; a equipe interdisciplinar 
deverá cuidar da dor física, psicológica e espiritual, dentre outros. Conclusão: Os estudos mostram que 
há necessidade de definições e de adequada compreensão dos diversos aspectos bioéticos envolvidos nas 
questões de vida e morte haja visto as particularidades individuais e a dignidade da vida humana. 
 

BIOFILIA COMO PRÁTICA HUMANIZADORA NOS CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Amanda Amorim Zanatta 
Marta Luciane Fischer 

Robiran José dos Santos Junior 
Carla Corradi-Perini 

Natália Soares Artigas 
 

A intrínseca necessidade humana de relacionar-se com outras formas de vida, que embasam a teoria da 
biofilia, vem desencadeando benefícios em diversas esferas, principalmente relacionadas ao bem-estar 
físico, mental e emocional. Desta forma, questiona-se o contato de pacientes paliativos, com elementos 
biofílicos constitui uma medida de humanização que potencialmente poderia ser oferecida para melhorar 
a qualidade de vida dos mesmos. Assim, através de uma revisão integrativa quanti qualitativa objetivou-
se mapear a concepção científica a respeito da interação de pacientes paliativos com elementos 
naturais.Foram analisados 1928 textos científicos, dos quais 28 referiam-se a ambientes biofílicos e 43 a 
interações com animais (IAA) e pacientes paliativos. Em todos os artigos analisados foi possível identificar 
benefícios, os quais compreendiam ao menos um dos nove princípios paliativistas propostos pela OMS. 
Foi possível perceber que os resultados relacionados a Biofilia destacavam benefícios emocionais (50%), 
possuindo duas abordagens principais, a terapêutica e a contemplativa, enquanto a IAA atingia a esfera 
relacional dos pacientes (62,5%), abordando a socialização e introspecção. Contudo em ambos resultados 
foi possível identificar limitações, relacionadas principalmente aos aspectos de biossegurança e a carência 
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de estruturas adequadas para este tipo de atividade nos ambientes hospitalares.A partir dos dados foi 
possível atestar a hipótese que os benefícios decorrentes da intrínseca e natural inter-relação com os 
elementos naturais são efetivos neste momento de elevada vulnerabilidade, atingindo benefícios na 
esfera biopsicossocial. Contudo, a identificação de vulnerabilidades nos resultados acima, elucida que 
este é o momento propício para quebrar diversos paradigmas existentes em relação à interação com 
elementos naturais em ambientes hospitalares, além de aperfeiçoar estes procedimentos, visto que 
práticas de humanização terapêutica, como é o caso dos métodos embasados na biofilia suavizam e 
valoram o final da vida daqueles que encontram-se sob cuidados e devem ser medidas tomadas para 
melhorar a qualidade de vida dos mesmos. 
 

CÂNCER INFANTIL: ENTENDENDO O LUTO FAMILIAR 
 

Simone Stofella 
Thereza Salomés D`Espíndula 

 
Introdução: Após o diagnóstico, todo o esforço e dedicação dos familiares passam a ser dispensados à 
criança em tratamento, mas não lhes é. observar a dor e o sofrimento da criança. Objetivos e Método: 
Compreender como os familiares de uma criança acometida de câncer vivenciam o processo de luto, 
desde o seu diagnóstico até o óbito, através de revisão bibliográfica. Discussão: Conviver com o câncer 
causa desconforto, insegurança e incerteza; traduz uma situação delicada, indesejada e inesperada. O luto 
familiar inicia-se no momento do diagnóstico, pois a desestrutura familiar é inevitável. Diante do 
diagnóstico de câncer infantil, todas as atividades são rompidas e a dinâmica familiar muda. A forma de 
enfrentamento dos familiares varia de acordo com a estrutura emocional e as relações que estes mantêm 
entre si e com a criança. Após a morte, os pais começam uma nova etapa de suas vidas, mas algumas 
famílias não conseguem seguir adiante com as tarefas do viver. Seus membros podem culpar a si mesmos 
ou uns aos outros ou se absterem de experimentar novamente a proximidade com os outros. O psicólogo 
deve esclarecer dúvidas sobre situação vivenciada; ajudar a família e o doente a compartilharem 
sentimentos, angústias e medos; propiciar despedidas; facilitar o processo de tomada de decisões e 
resoluções de problemas; apoiar todos os familiares e, dessa forma, colaborar para que o tratamento 
oferecido seja digno, respeitoso e capaz de gerar qualidade de vida. Conclusão: Após a partida, o luto 
perdura ainda por um tempo, na dependência de diversos fatores. Dentro do possível, deve ser facultado 
às famílias até mesmo o retorno ao ambiente hospitalar a fim de propiciar-lhes a oportunidade de uma 
despedida, ou para que possam se sentir úteis. Faz-se necessário atentar para a produção científica da 
psicologia na área, a qual parece ser inferior à ideal. 
 

COMPOSIÇÃO DE INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS REQUERIDAS DO 
ENFERMEIRO PARA O CUIDADO PALIATIVO NA ATENÇÃO DOMICILIAR 

 
Ana Maria Claudia Teodoro de Moraes 

Marisa Ines Corradi 
Talyta Cristina Palhano 

 
Introdução: O Cuidado Paliativo requer um conhecimento técnico, aliado à percepção do ser humano 
como agente de sua história de vida e determinante do seu próprio curso de adoecer e morrer espera-se 
que os profissionais enfermeiros, sejam capazes de atuar com criatividade e senso crítico, mediante uma 
prática humanizada, competente e resolutiva, que envolva ações de promoção, prevenção, recuperação 
e reabilitação. Objetivo: Compor um instrumento que identifique as competências requeridas do 
enfermeiro para o cuidado paliativo na atenção domiciliar. Método: O presente estudo é um recorte do 
projeto PIBIC Humanização e Cuidados Paliativos em Enfermagem, aprovado pelo comitê de Ética da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 29 de maio de 2017 sob o parecer número 2.086.654, e 
aprovado pelo comitê de Ética da Secretaria de Saúde do Paraná em 19 de outubro de 2017 sob o parecer 
número 2.338.708. É uma Revisão de literatura, que compreendeu a busca de dados na Biblioteca Virtual 
da Saúde LILACS, BEDENF e MEDLINE, com tema assistência de enfermagem em cuidados paliativos, para 
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construção do instrumento. Resultado: O instrumento elaborado compreendeu 31itens sobre o cuidado 
paliativo como prática assistencial de enfermagem na atenção domiciliar. Conclusão: O instrumento 
elaborado com as competências do enfermeiro em cuidado paliativo na atenção domiciliar, possibilitará 
a continuidade do estudo com enfermeiros que atuam nas Equipes Multidisciplinar de Atenção Domiciliar 
dos Distritos Sanitários da cidade de Curitiba.  
Parecer Comitê de Ética: 2.338.708 
 

COMPREENDENDO A PARENTALIDADE NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
 

Rebeca Gualda Michelato Cardoso 
Daiane Priscila Simão-Silva 

 
A parentalidade é um neologismo recente e refere-se a um processo de ‘tornar-se pai e mãe’, processo 
este que vai muito além da função biológica, sendo necessariamente marcado pelo contexto histórico-
sócio-cultural, pela história do sujeito na sua família, pela subjetividade de cada um e pelo papel ativo dos 
filhos. Este trabalho tem o objetivo de compreender as consequências de não exercer a parentalidade 
adequadamente, a partir de uma reflexão crítica pautada nos Direitos Humanos. A metodologia 
empregada foi uma análise crítica, a fim de problematizar a negligência desta função e suas repercussões 
na vida infantil. No que tange a negligência da função da parentalidade, esta resulta de déficits de 
habilidade/comportamentos parentais na medida em que estes pais não têm disposição ou 
desenvolvimento psicológico para cuidar de uma criança, respondendo inadequadamente às 
necessidades de seus filhos, não demandando ou não conseguindo aproveitar a ajuda de outras pessoas 
que poderiam lhes prestar auxílio. Este cuidado é marcado pela ausência ou pequena expressão afetiva, 
pelas necessidades não atendidas e falta de disponibilidade, o que constitui em si a negação da 
parentalidade ou negligência parental, a qual representa a própria violência contra a criança. Apesar de 
todas as dificuldades para se exercer uma parentalidade adequada, esta precisa ser um alvo conjunto, 
dos pais, da sociedade, do Estado e do meio científico, integrados a uma responsabilidade comum de 
promover um contexto que favoreça o desempenho parental efetivo, direito este já apregoado na 
Constituição Federal e enfatizado no Estatuto da Criança e do Adolescente e demais tratados 
internacionais. 
 

COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS E FORMAÇÃO MÉDICA 
 

Márcio Fabiano Chaves Bastos 
Simoni Maria Teixeira Ricetti 

Bruno de Paula Checchia Liporaci 
Amanda Küster Roderjan 

Aline da Silva Tezotto 
 

Introdução: No contexto da saúde, a comunicação de qualidade é fundamental para a criação de vínculo 
entre médico-paciente-família. Uma comunicação eficaz traz ao enfermo maior entendimento da doença 
e das opções terapêuticas, maior confiança na equipe, conhecimento sobre os seus direitos legais e 
participação autônoma do seu tratamento. Muitas vezes esta comunicação não acontece de forma ética. 
Não ocorre uma adequada escuta dos pacientes, acarretando insegurança, sofrimento, morte social 
prematura e redução da qualidade de vida. Objetivo: verificar de que forma a bioética clínica, na 
comunicação de más notícias está inserida dentro do atual sistema de ensino médico.  Método: Trabalho 
retrospectivo e de revisão a literatura, utilizando-se artigos de bases de dados científicas, artigos estes de 
grande importância e impacto nos quais podemos fazer uma análise crítica sobre o tema proposto. 
Discussão: A comunicação de más notícias, não se refere apenas à um direito do paciente, mas também 
se relaciona a um direito de respeito pela sua autonomia, na qual o paciente e seus familiares devem ser 
adequadamente informados. Essa informação visa a utilização plena da autonomia, princípio fundamental 
da bioética principialista, e mecanismo de escolha para as melhores decisões bioéticas. A técnica de 
comunicação de más notícias é um instrumento eficaz como auxílio terapêutico de comunicação de 
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determinadas notícias relacionadas à saúde do paciente em questão, permitindo aos pacientes e 
familiares que se integrem às suas patologias e aos tipos de tratamentos efetuados, propiciando confiança 
mútua e estabelecimento de vínculos, vínculos estes que fundamentais para adequada relação médico-
paciente e família.  Conclusões: Com o aprimoramento da relação médico-paciente e família, verificou-se 
a necessidade de uma melhora interação entre estes atores, e criação de fortes vínculos que são 
importantes no auxílio terapêutico. Estes vínculos serão desenvolvidos pelas técnicas de comunicação de 
más-notícias, fundamentais para que se atinjam os objetivos propostos. 
 

COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS: UMA QUESTÃO DE HUMANIZAÇÃO 
  

Ana Paula Menezes Bragança dos Santos 
Vanessa dos Santos Beserra 

 
Comunicação de más notícias (CMN) é um direito em saúde preconizado por vários arcabouços legais: 
Constituição Federal; Política Nacional de Humanização; Lei de Acesso à Informação; Portaria dos Direitos 
e Deveres dos Usuários da Saúde; pelos Códigos de Ética Profissionais. Embora, esteja presente na prática 
de todos os profissionais da saúde a CMN está muito ligada às notícias médicas que recaem 
exclusivamente para o profissional médico, que nem sempre está preparado para assumir essa atribuição 
sozinho.  Quando trabalhamos em Cuidados Paliativos (CP) as responsabilidades da CMN são divididas 
com a equipe, pautando-se em um dos princípios dos CP: trabalho multidisciplinar. Este trabalho objetiva 
apresentar como na prática multidisciplinar/interdisciplinar da comunicação de notícias difíceis, quando 
desenvolvida de forma adequada, está em consonância com os preceitos da bioética e da humanização. 
Para tanto recorremos à literatura para alcançar nosso objetivo. Para dar conta de todas as dimensões do 
paciente se faz necessário o atendimento também em suas diversas demandas a fim de evitar o 
sofrimento evitável seja no nível individual, do paciente, ou coletivo atingindo os familiares, a equipe e 
todos os envolvidos no cuidado.  Quando a atuação é realizada de forma adequada, aberta, clara minimiza 
as angústias, o estresse e a ansiedade e permite o compartilhamento do sofrimento. Percebe-se que 
dentre as dificuldades enfrentadas para se manter a comunicação estão o desconhecimento de técnicas 
de comunicação terapêutica, o contato direto com a situação de morte iminente e estabelecer uma 
comunicação honesta que ao mesmo tempo mantenha no paciente a esperança e o otimismo. Esses 
fatores interferem na forma como a comunicação entre equipe, paciente e familiares é estabelecida e 
afeta direta ou indiretamente na qualidade da assistência e nas tomadas de decisões. Assim, a 
comunicação de más notícias realizada por uma equipe interdisciplinar minimiza o sofrimento de todos 
os envolvidos no cuidado. 
 

COMUNICAÇÃO E BIOÉTICA: UMA INTERFACE DE RESPONSABILIDADE 
 

Daniel Pepes Athanásio 
Ester Pepes Athanásio de Matos 

 
A bioética é a “ciência da sobrevivência”. Como os problemas e adversidades são dinâmicos, a bioética 
busca ajuda nas perspectivas das diferentes ciências. É a consonância da interdisciplinaridade. O uso não 
consciente da técnica é um problema. A técnica é a forma do homem de agir no mundo. As capacidades 
e consequências desse agir devem ser monitoradas por um poder de categoria maior: a ética. A 
comunicação é uma técnica. Ela muda a forma do homem de agir e ser no mundo. Por isso ela deve ser 
analisada eticamente, e sobre ela deve haver o senso de responsabilidade proporcional ao seu potencial. 
Esse artigo tem como objetivo compreender a proporção da responsabilidade ética envolvida nas 
atividades da comunicação de massa, através de um olhar interdisciplinar que busca analisar os efeitos 
de mídia e estudos de recepção, além de seus possíveis impactos sociais. A partir da análise ensaística de 
notícias jornalísticas e da revisão da literatura de fundamentação, propõe-se uma aproximação 
epistemológica e um compartilhamento das noções estudadas pelas áreas aqui contempladas: 
Comunicação e Bioética, ambas ciências interdisciplinares. Como ferramenta metodológica, utiliza-se o 
método deliberativo de Gracia que possui três principais fatores envolvidos nos conflitos éticos: fatos, 
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valores e deveres. Conclui-se haver uma influência moral sobre a sociedade frente à forma que se dão as 
comunicações. A ação dos meios de comunicação forma a primeira parte do processo deliberativo: a 
apresentação dos fatos. É a parte inicial que pode comprometer o rumo do processo deliberativo. A forma 
de apresentação dos fatos carrega consigo a potencialidade de alteração da deliberação moral da 
sociedade sobre a situação apresentada. Tal explanação evidencia a proporção da responsabilidade 
inerente à atividade comunicacional. O que se mantem é a indagação a respeito da ciência e da 
consideração da amplitude dessa responsabilidade pelos agentes de comunicação. 
 

COMUNICANDO MÁS NOTÍCIAS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 
 

Stephanie Cristin Otto 
Tayna Nayara Nunes 

Henrique Shody Hono Batista 
Luiz Renato de Moraes Braga 

 
A comunicação humana envolve mecanismos complexos e singulares. De modo que, quando se trata do 
contexto hospitalar e da comunicação de más notícias, o terreno é ainda mais delicado. As Unidades de 
Terapia Intensiva são marcadas pela rapidez, densidade tecnológica e grande investimento no paciente, 
de modo que, em meio a busca por salvar uma vida, nem sempre o momento de comunicar recebe a 
devida atenção e importância, repercutindo no cuidado ao paciente e na tomada de decisões. Má notícia 
em saúde se refere ao que causa mal-estar, modificando uma percepção sobre um estado prévio de saúde 
e engloba situações que constituem ameaça a vida e bem-estar, tendo repercussões físicas, emocionais, 
familiares e sociais. Este trabalho surge a partir da experiência de Residência Multiprofissional em 
Atenção Hospitalar em Urgência e Emergência, e tem como objetivo organizar teoricamente, a partir da 
vivência prática, estratégias e técnicas para a comunicação de más notícias em Unidades de Terapia 
Intensiva. Trata-se de um trabalho de revisão narrativa de literatura, que buscou reunir temas essenciais 
para a adequada comunicação entre equipe de saúde, paciente e família em UTI. Como resultados 
apontamos que a comunicação em situações críticas exige um modelo centrado na escuta, acolhimento 
e cuidado do paciente e de sua família. Aspectos da estrutura psicológica, contexto e história de vida de 
cada um devem ser levados em conta. Apontamos também a importância de considerar os componentes 
verbais e não-verbais dos envolvidos, o ambiente físico em que a comunicação será realizada e a 
possibilidade de utilização de técnicas facilitadoras, como o “value” e “spikes”. Concluímos que 
comunicação de má notícia em UTI, quando ocorre em momento e local propício, permite a 
corresponsabilização do cuidado entre a equipe multiprofissional, o fortalecimento de vínculo, da 
confiança na equipe e da rede de atenção aos pacientes e familiares. 

 
CONDIÇÕES E PRÁTICAS DO ALEITAMENTO MATERNO NO CONTEXTO DO CÁRCERE PRIVADO: REVISÃO 
NARRATIVA DE LITERATURA 
 

Elisa Baggio Soares 
Francine Dutra Mattei 

Camila Pereira Caetano 
Erika Kael Taborda 

 
O aleitamento materno (AM) é fundamental para suprir as necessidades nutricionais nos seis primeiros 
meses de vida do lactente. A exclusividade do AM é um direito da criança até mesmo quando a mãe 
encontra-se privada de liberdade. Esta pesquisa se propõe a conhecer a produção científica sobre a 
amamentação no cárcere privado. Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, conduzida a partir da 
pesquisa das seguintes combinações entre palavras-chave: “maternidade E prisões” OU “aleitamento E 
prisões” OU “liberdade E aleitamento” nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Foram 
encontrados inicialmente 68 artigos e, após seleção criteriosa, restaram para análise 11 artigos, cujo 
conteúdo foi agrupado em quatro categorias: legislações nacionais e internacionais que abordam os 
direitos das mulheres com filhos no contexto do cárcere privado; aspectos emocionais e vínculo afetivos 
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entre mãe e filho no contexto do cárcere privado; condições do aleitamento materno e saúde das crianças 
no ambiente carcerário; realidade da maternidade e amamentação no contexto do cárcere privado no 
Brasil e outros países. Os estudos revelaram a importância do aleitamento materno para a saúde e 
desenvolvimento biopsicosocial da criança, evidenciando as questões de vínculo, saúde da criança e da 
mulher e a forte questão cultural em relação à amamentação e cuidados maternos em diferentes países. 
Embora existam políticas públicas para essa população, a questão da maternidade e aleitamento ainda é 
pouco discutida. Portanto, esse estudo torna-se relevante, visto que ainda existem falhas no cumprimento 
da legislação para atender mulheres e crianças no contexto prisional. Por meio das análises 
realizadas,percebeu-se a carência de estudos sobre a política penal envolvendo as particularidades das 
mulheres e seus filhos e a necessidade da existência de equipes multiprofissionais trabalhando neste 
contexto. 
 

CONFERÊNCIAS FAMILIARES EM CUIDADOS PALIATIVOS: REDUÇÃO DO SOFRIMENTO DO GRUPO 
FAMILIAR 

 
Leticia Barbosa Machado Chiumento 

Denise Senchuke 
Julianne Santiago Dias 

Marcia Regina Chizini Chemin 
 

Introdução: A assistência interdisciplinar ao paciente e seus familiares, frente à doença incurável, que 
busca o controle da dor e a diminuição do sofrimento, denomina-se Cuidados Paliativos. Para atender aos 
objetivos e agir com responsabilidade ética, destaca-se a importância das conferências familiares que 
podem contribuir para a redução do sofrimento do grupo familiar. Objetivo: Investigar se há produções 
bibliográficas nacionais que registrem as conferências familiares como resposta às necessidades 
familiares de pacientes que estão em cuidados paliativos. Metodologia: Procedeu-se uma revisão de 
literatura com coleta de artigos publicados em periódicos, em português, selecionados nas bases SciELO 
e BVS, de 2007 a 2017, utilizando como descritores: Cuidados Paliativos, Conferências Familiares e 
Necessidades Familiares. Foram localizados 61 artigos, destes apenas 02 apresentaram relação com o 
tema. Discussão: O grupo familiar, diante do adoecimento de um de seus membros, experiencia um 
grande impacto emocional, tende a apresentar várias reações, necessidades e dúvidas, e alterações na 
sua dinâmica própria. Entre os recursos disponíveis para atendê-los estão as conferências familiares: 
reuniões com objetivos previamente delimitados pelos profissionais, e que buscam esclarecer dúvidas 
quanto à doença e aos cuidados. Nessas reuniões podem ser percebidas as demandas do doente e de 
seus cuidadores, as possíveis dificuldades de comunicação, além de prestar auxílio aos familiares na 
tomada de decisões e apoio emocional. Resultados: Os artigos destacam a necessidade dos cuidados à 
família como parte do cuidado global ofertado ao paciente e concordam que as conferências familiares 
são um recurso que apresenta resolutividade. Há evidente carência de pesquisas a nível nacional o que 
requer atenção e revela um campo a ser explorado para embasar a prática clínica. Considerações finais: 
O cuidado humanizado em saúde, principalmente de abordagem paliativa, contempla o entorno do 
paciente, nesse ponto as conferências familiares podem contribuir efetivamente como estratégia de 
redução do sofrimento familiar. 
  



48 
 

 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba, Paraná, Brasil 

2018 

CONFLITOS DE INTERESSES E AUTONOMIA NA RELAÇÃO ENTRE ADOLESCENTE GRÁVIDA E SEU 
RESPONSÁVEL LEGAL: DA ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO NOS CASOS DE GESTAÇÃO DE FETO 
ANENCEFÁLICO 
 

Meiriany Arruda Lima 
Miguel Ângelo Montagner 

Fernanda da Silveira Bastos 
Leidy Andreia da Costa Sousa 

 
A bioética busca refletir as várias temáticas construídas no meio social dentre as quais o eixo saúde-
direito, que muitas vezes reverberam em implicações morais e dilemas éticos. Em caso de gestação de 
feto anecéfalo a proposta de intervenção foi cunhada como antecipação terapêutica. Trata-se de uma 
anomalia frequente no Brasil incompatível com a vida, apesar de não ser considerado aborto, esta 
proposta terapêutica causa desconforto entre profissionais da saúde e os pares envolvidos na gestação, 
sendo necessário em alguns casos recorrerem ao Estado. Em alguns casos o conflito será entre a 
adolescente grávida de feto anencefálico e seu responsável legal, portanto qual proposta de ação pode 
ser construída para solucionar o conflito assegurando a saúde e o direito desta paciente? Isto posta, o 
objetivo deste trabalho, será evidenciar os possíveis danos psicológicos, sociais, emocionais e físicos para 
adolescente grávida de feto anencefálico que decorrem do não respeito a sua capacidade autônoma na 
tomada de decisões. Para atender a proposta desta pesquisa, foi adotado como um dos critérios de 
inclusão pertencer à faixa etária compreendida entre 12 anos e 17 anos, por ser definida no Código Civil 
Brasileiro respectivamente como: fases de incapacidade absoluta e capacidade parcial para atos da vida 
civil. Foi realizada revisão bibliográfica e legislativa, compreendidas no recorte temporal dos últimos 18 
anos, bem como, os conceitos de Peter Singer, Edgar Moore, Beauchamp e Childress e Debora Diniz. O 
resultado desta pesquisa aponta a necessidade da construção de propostas de ação que contemplem as 
adolescentes na prática de maneira a garantir sua capacidade autônoma sobre o exercício do seu direito 
à vida e à saúde. 
 

CONFLITOS MORAIS NA PRÁTICA DA FISIOTERAPIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
 

Patricia Heller 
Nadine B. Rebelatto 

Bruno Schlemper 
Élcio L. Bonamigo 

 
Introdução: Tendo em vista o crescimento da profissão de fisioterapia juntamente com uma variedade de 
conflitos morais relacionados com a profissão, nota-se necessidade premente de discussão sobre o 
assunto, pois o fisioterapeuta possui contato direto com seu paciente e familiares nas suas diversas áreas 
de atuação. Objetivos: Analisar os diversos conflitos morais no cotidiano do profissional fisioterapeuta. 
Metodologia: Revisão de literatura nas bases de dados MEDLINE, LILACS, SCIELO, SCIENCE DIRECT e 
SciVerse Scopus, por meio dos descritores “conflitos morais e fisioterapia”. Os critérios de inclusão foram 
artigos e teses indexados entre os anos de 1997 a 2017 em inglês, português e espanhol. Resultados: 
Foram encontrados 39 estudos e selecionados 26, sendo 2 em espanhol, 12 em português e 12 em inglês. 
Os conflitos morais mais abordados foram: limites sexuais na prática clínica, sigilo e confidencialidade em 
pacientes HIV/AIDS, tomada de decisões, autonomia do paciente, relação entre o terapeuta e o paciente 
e relação interprofissional. Segundo alguns autores os conflitos morais estão relacionados diretamente 
com a vulnerabilidade da profissão, comprometendo a autonomia do profissional e impedindo um 
planejamento adequado das ações fisioterapêuticas na área da saúde. Justificam a confidencialidade 
como um princípio ético fundamental na prática profissional do fisioterapeuta. Além disso, em casos de 
pacientes soropositivos não há necessidade de saber deste diagnóstico, pois a condição de portador de 
HIV não deve influenciar na escolha e eficácia da terapia. Autonomia do paciente, veracidade das 
informações fornecidas, confidencialidade e sigilo também são conflitos morais comuns à prática 
profissional. CONCLUSÃO: Conclui-se que o desafio do profissional fisioterapeuta em sua prática clínica 



49 
 

 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba, Paraná, Brasil 

2018 

vai além de apenas atuar em sua área de formação, mas sim saber reconhecer e lidar com os conflitos 
morais existentes, baseados no contexto bioético. 
Parecer Comitê de Ética: 2.578.732 
 

CONHECIMENTO E SIGNIFICADO DO MÉDICO RADIOLOGISTA NO CONTEXTO DA EVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA E SUAS REPERCUSSÕES BIOÉTICAS 
 

Raíssa Nascimento de Faria 
Augusto Castelli Von Atzingen 

Dênia Amélia Novato Von Atzingen 
Antônio Marcos Coldibelli Francisco 

Luiz Roberto Martins Rocha 
Virgínio Cândido Tosta de Souza 

Fernanda David Coldibelli 
Drauzio Oppenheimer 

 
Introdução: As evoluções tecnológicas, principalmente a inteligência artificial, geraram incertezas para o 
médico radiologista, com questionamentos sobre seu futuro. Os impactos não são claros, e podem gerar 
mudanças no papel do radiologista, na forma de trabalho e na relação com os pacientes. A bioética nos 
orienta no enfrentamento dessas questões, como limitação da autonomia, quebra da relação médico 
paciente, sobreposição de interesses econômicos sobre valores humanos e substituição do trabalho 
humano pela máquina. Objetivo: conhecer o significado do médico radiologista e suas responsabilidades 
dentro da profissão médica frente as evoluções tecnológicas e suas repercussões bioéticas. Método: 20 
entrevistas estruturadas, após a aprovação do Cômite de Ética. Estudo qualitativo, exploratório e 
transversal, usando o Discurso do Sujeito Coletivo para análise dos dados. Perguntas: “Para você qual é o 
significado do médico radiologista e suas responsabilidades dentro profissão médica e em relação ao 
paciente na atualidade?”; “Como você percebe e qual o significado da evolução tecnológica na profissão 
do médico radiologista (telerradiologia, deep learning, machine learning, inteligência artificial)? E como 
você percebe esta evolução na sua prática diária e no futuro da profissão? Resultados: os radiologistas 
entendem seu significado e suas responsabilidades: dar diagnóstico ao paciente, ajudar o médico 
assistente, realizar e indicar exames, ter função central no atendimento, que deveriam não se preocupar 
com produção de laudos e sim com resultados e que percebem ser tratados como não médicos. Quanto 
aos avanços tecnológicos, tiveram destaque a inteligência artificial e a telerradiologia, como geradores de 
impactos profundos na radiologia, com mudanças benéficas e prejudiciais. Benéficas: ajuda no trabalho, 
melhores diagnósticos ao paciente e flexibilidade na forma e local de trabalho. Prejudiciais: 
mercantilização da mão de obra, com depreciação nas condições de trabalho e menor remuneração, 
substituição de parte do trabalho, e quebra na relação com pacientes e assistentes. 
Parecer Comitê de Ética: 2.480.574 
 
CONHECIMENTOS EM BIOÉTICA DOS ALUNOS DE MEDICINA DA UNIOESTE - CAMPUS DE FRANCISCO 
BELTRÃO – PR 
 

Carlos Frederico de Almeida Rodrigues 
Isadora Cavenago Fillus 

 
 
Ao olharmos os atuais conflitos na relação médico, precisamos voltar nossa atenção para a educação 
médica. O objetivo deste estudo é identificar o conhecimento que o estudante de medicina adquire, ao 
decorrer dos anos, sobre os conceitos de ética médica, a partir de um estudo feito com os acadêmicos do 
primeiro ao quinto ano de medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) – Francisco 
Beltrão. Foi aplicado um questionário de 15 questões objetivas, mantendo um espaço para comentários 
dissertativos aos que assim desejassem. As questões versavam sobre situações conflitantes em que o 
conhecimento Ético e Bioético era necessário para a tomada de decisão. Os dados levantados nesta 
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pesquisa mostraram, de forma geral, um aumento nos conhecimentos de bioética ao decorrer dos anos 
de faculdade de medicina na UNIOESTE- Francisco Beltrão. No entanto, diversos pontos de falha no 
conhecimento podem ser identificados, o que nos fazem pensar em como poderíamos aprimorar o ensino 
da ética médica ao decorrer da graduação. 
 

CONSIDERAÇÕES BIOÉTICAS SOBRE A VULNERABILIDADE E O ENFRENTAMENTO RELIGIOSO/ESPIRITUAL 
DOS IMIGRANTES HAITIANOS NO BRASIL 

 
Marcia Correa 

Mary Rute Gomes Esperandio 
 

Introdução: No mundo todo cresce nas últimas décadas os movimentos migratórios, inclusive em países 
em desenvolvimento. É o caso dos haitianos no Brasil. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo 
avaliar o modo como esse grupo se utiliza de estratégias de caráter religioso/espiritual para lidar com a 
situação de estresse e sofrimento e os conflitos espirituais vivenciados nesse contexto de vulnerabilidade. 
Metodologia: É um estudo descritivo e quantitativo junto aos haitianos no Brasil. Aplicaram-se estes 
instrumentos: 1) Formulário sociobiodemográfico; 2) Escala de Coping Religioso Espiritual Breve 14 itens 
(CRE-Brief); 3) Escala de Conflitos Espirituais 4) Escala de Centralidade da Religiosidade. Discussão e 
Resultado: O estudo foi desenvolvido com 75 imigrantes haitianos, sendo 51 do sexo masculino e 24 do 
sexo feminino, com média de idade de 32,86. Os dados desta coleta revelaram que a 
religiosidade/espiritualidade é, de modo geral, positiva e altamente utilizada pelos imigrantes haitianos, 
indicando o coping religioso/espiritual positivo como um recurso relevante no enfrentamento das 
condições existenciais desfavoráveis, dos desafios, das ameaças e das próprias perdas que os motivam à 
diáspora. Verifica-se a presença de alguns conflitos espirituais importantes, sobretudo os de Sentido 
Último, o que sugere a necessidade de um cuidado e acompanhamento espiritual a esse grupo. A teoria 
do coping religioso/espiritual e dos conflitos espirituais apresentadas pela Psicologia da Religião 
constituem ferramentas úteis no exercício do cuidado espiritual às pessoas em condições existenciais de 
vulnerabilidade. Para superar um eventual estado de vulneração dos imigrantes haitianos a perspectiva 
da Bioética de Proteção revela-se elemento de grande importância. Considerações Finais: A ampliação e 
o aprofundamento deste tema pode levantar indicações importantes, tanto para refletir em políticas 
públicas concretas, quanto para planejar ações que visem fortalecer, através de assistência espiritual, os 
recursos internos de imigrantes haitianos, para enfrentar e superar sua possível condição de vulnerados. 
Parecer Comitê de Ética: 1.354.361 
 
CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DA FARMACOGENÉTICA NA DOENÇA DE ALZHEIMER 

 
Daiane Priscila Simão-Silva 

Amanda Pedrassani Andrejow 
Cassandra Medeiros Siqueira 

 
A farmacogenética é uma ciência inovadora que ao analisar as condições genômicas, considerando 
diversos genes, determina o comportamento e sensibilidade a drogas, possibilitando um tratamento 
personalizado de acordo com marcadores genômicos e biológicos, selecionando medicamentos e 
otimizando o tratamento. Essa ciência promete um tratamento personalizado, prudente e seguro, além 
de excluir potenciais não respondedores, que podem desenvolver efeitos adversos sem nenhum benefício 
de tratamento. Este trabalho propõe realizar uma análise crítica da responsabilidade na pesquisa no 
âmbito da farmacogenética. Mediante uma revisão sistemática com recorte na doença de Alzheimer (DA), 
onde os inibidores das colinesterases representam a primeira linha de tratamento, foram analisadas as 
aplicações atuais e os conflitos éticos decorrentes da farmacogenética. É possível identificar que poucas 
pesquisas relatam alguma associação entre o gene estudado e uma melhora da resposta medicamentosa 
na DA. Ainda não existe medicamento que interrompa ou modifique o curso da doença, sendo um 
tratamento apenas paliativo e não curativo. A complexidade do processo de silenciamento e de ativação 
de genes deve levar em conta a diversidade genética entre populações e também as diferenças culturais 
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e sociais. Se a utilidade terapêutica dessas pesquisas ainda é uma realidade distante em países ricos e 
desenvolvidos, como conceber uma medicina personalizada em países onde a saúde pública não 
consegue atender às necessidades básicas da população? É cedo para o uso da farmacogenética mas já é 
tempo para se pensar sobre as questões éticas levantadas. Avanços na farmacogenética têm um amplo 
potencial para melhorar a escolha do medicamento apropriado, entretanto para a DA, por exemplo, ainda 
é um campo impreciso. Para que os benefícios da medicina personalizada sejam reais é necessária uma 
maior exploração, com mais evidências e debates, permitindo então melhorar a qualidade de vida e a 
autonomia do paciente. 
 

CONSTITUIÇÃO HUMANA E INTERSEXUALIDADE 
 

Angelita Wisnieski da Silva 
Mário Antônio Sanches 

 
Distúrbios da Determinação e Diferenciação do Sexo ou Intersexualidade, são condições decorrentes de 
adversidades na diferenciação celular que ocasionam formatações anatômicas que fogem à dicotomia 
sexual padrão. Tratam-se de malformações congênitas no desenvolvimento embrionário resultando em 
apresentação sexual atípica. De acordo com a literatura médica, destacam-se 4 grupos: pseudo-
hermafroditismo feminino, pseudo-hermafroditismo masculino, disgenesias gonadais e hermafroditismo 
verdadeiro. A proposta deste trabalho é apresentar, a partir de revisão narrativa da literatura, os fatores 
presentes na constituição humana a serem considerados nas decisões quanto a intervenção médica junto 
a crianças nascidas nesta condição. A discussão sobre o sexo da espécie humana conjuga diversas 
perspectivas. Exige reflexão sobre aspectos racionais e emocionais, levando-se em conta que a 
racionalidade humana é lógica e histórica. Sobre a constituição biológica, faz-se referência ao sexo 
genético, estabelecido pelos cromossomos sexuais; sexo gonadal, cuja função de produção hormonal é 
primordial para a diferenciação fenotípica; sexo genital, expresso pelos órgãos que além de promover o 
encontro das células reprodutoras, propiciam a identificação ao sexo feminino ou masculino. Estas 
expressões anatômicas primitivas originam, de modo geral, o gênero ou sexo social. A constituição 
psíquica que, mais tarde, resulta na orientação sexual é permeada por todos estes elementos e por uma 
série de complexos e dinamismos que a psicanálise tenta explicar recorrendo à mitologia. Todos estes 
fatores influenciam e são influenciados pelo contexto cultural de cada família, sua dinâmica de 
funcionamento, sistemas de valores, moral, crenças, realidade socioeconômica, dificuldades, 
potencialidades, expectativas e desejos. Em uma leitura antropológica, corpo e sexualidade são expressão 
da totalidade viva do ser que, além de biológico, estão inseridos no horizonte da liberdade humana. É 
complexo o processo de deliberação sobre qualquer intervenção frente a condição de intersexualidade, 
pois deve envolver toda a grandiosidade de perspectivas e os direitos humanos, visando o melhor 
interesse da criança. 
 

CONTRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE DE CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Michele Ribeiro Vieira de Mello 
Waldir Souza 

 
Introdução: A qualidade da vida do paciente em fase terminal de doença é a preocupação que norteia os 
Cuidados Paliativos. Além do controle da dor é possível agregar cuidados de ordem social ao paciente e a 
sua família. Da equipe interdisciplinar que atua dentro da abordagem de Cuidados Paliativos também 
fazem parte os profissionais do Serviço Social. O Assistente Social tem o compromisso de assegurar a 
universalidade do acesso aos serviços de saúde, aos direitos sociais e por sua vez, luta contra qualquer 
forma de negligência a esses acessos e direitos. Objetivo e Metodologia: Por meio de pesquisa 
bibliográfica exploratória, que encontra-se em desenvolvimento, pretende-se discorrer sobre as 
contribuições do Assistente Social na equipe de Cuidados Paliativos. Discussão: Na equipe de Cuidados 
Paliativos, o Assistente Social busca assegurar um atendimento integrado, com o intuito de estabelecer a 
conexão entre a equipe de cuidados, o paciente e a família. Esse profissional possui em seu bojo uma 
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vasta atuação no campo da família, o que possibilita que se estabeleça um elo de confiabilidade com o 
paciente e sua família, assim contribuindo para o atendimento integrado entre a tríade. O 
desenvolvimento de práticas, pelo Assistente Social, que favoreçam o empoderamento e o fortalecimento 
da autonomia do paciente, provoca no indivíduo a participação e o controle das suas decisões. 
Considerações finais: O Serviço Social é uma profissão de caráter sociopolítico, crítico e interventivo, e 
utiliza-se de instrumentos científicos e multidisciplinares das ciências humanas e sociais para analisar e 
intervir nas expressões da questão social. Sendo assim, contribui na prática dos Cuidados Paliativos, na 
busca principal que é minimizar o sofrimento para garantir a qualidade de vida no processo final e 
assegurar a morte digna. 
 

CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA GARANTIA DO DIREITO 
HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
 

Larissa Marjorie Claudino 
Ana Flávia da Cruz dos Santos 

Ana Paula Lesniovski dos Santos 
Jean Carlos Freire da Silva 

Jéssica Cristine Cavichiolo Kampa 
Letícia de Oliveira Reis 
Thais Regina Mezzomo 

 
Objetivo: Este artigo tem o objetivo de revisar a trajetória histórica das contribuições do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) na garantia do Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) 
e da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Material e métodos: Realizou-se a busca de dados nas 
seguintes plataformas, Lilacs, Medline e PubMed com os descritores, “Programa Nacional de Alimentação 
Escolar”, “Direito Humano a Alimentação Adequada” e da “Segurança Alimentar e Nutricional”. Ao todo, 
40 artigos foram encontrados, as duplicatas foram separadas manualmente, restando 31 artigos para 
leitura integral. Estes deveriam atender a pergunta norteadora: “No que tange o PNAE, de que forma o 
mesmo contribui para garantir o DHAA e a SAN?" Resultados: Com base na evolução do caráter e 
abrangência do PNAE, sua contribuição passou a ser melhor reconhecida quando assumiu uma gestão 
descentralizada, em que os estados e os municípios tornaram-se autônomos e responsáveis pelo uso dos 
recursos e pela qualidade nutricional da alimentação, respeitando os hábitos alimentares regionais e 
fortalecendo o comércio com a aquisição da agricultura familiar, importante para o desenvolvimento 
sustentável local. Fato que, corrobora com a ideia do novo conceito, na qual o benefício é direito e que, 
portanto, deve ter controle social, conforme explicitado na Lei no 11.947/09. Conclusão: Em suma, o PNAE 
é capaz de ser coadjuvante no processo de asseguração do DHAA, não apenas pelo seu dimensionamento, 
como também por incorporar-se em um âmbito privilegiado para promoção de ações educativas na área 
de alimentação e nutrição. 
 

CONVERSANDO SOBRE A MORTE: UM PROJETO DE CUIDADO REFLEXIVO DIRECIONADO A 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE NUM CONTEXTO HOSPITALAR 
 

Marcia Melo de Oliveira Santos 
 

A morte, apesar de permear cotidianamente o processo de trabalho hospitalar é comumente colocada 
num lugar de exclusão e silêncio. Isso é reflexo da negação na cultura ocidental da morte e também 
consequência da ilusão de que os avanços científicos e tecnológicos podem assegurar sua postergação 
indefinidamente. Logo, diante da não aceitação da morte como inerente à condição humana, a obstinação 
terapêutica torna-se uma causa de sofrimento, não raro de desrespeito e desconsideração pela 
supremacia da dignidade. Nesse contexto, é premente que se propiciem espaços de conversa e 
movimentos de inclusão, expressão, reflexão e ressignificação da morte, envolvendo os colaboradores de 
instituições hospitalares. Portanto, entre 2016 e 2017 foi desenvolvido no Hospital de Urgências de 
Sergipe uma proposta de cuidado abordando a morte sob a ótica dos profissionais de saúde. Foram 
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organizados encontros quinzenais, no formato de roda de conversa com duração de 1 hora. Totalizaram-
se 40 encontros ao longo desse período, com uma média de 10 participantes entre profissionais e 
estagiários por dia. Esses encontros foram realizados na sala do Núcleo de Cuidados Prolongados, sob 
coordenação da psicóloga e apoio de médicas deste serviço, contemplando-se diferentes aspectos 
atrelados ao fenômeno da morte. Entre esses se destacam: sinais da morte e possibilidades de conforto; 
influência da cultura e da mídia; tipos de morte; suicídio; cuidados paliativos; simbologia do corpo; 
comunicação; luto; ética; espiritualidade; diretivas antecipadas de vontade. Como recurso metodológico 
utilizaram-se textos, vídeos, dinâmicas e músicas. Assim, verificou-se que esse modelo de intervenção 
despertou maior sensibilidade nos participantes para o enfrentamento da morte. Constituiu-se num 
espaço de cuidado, que atendeu a princípios e diretrizes traçados pela Política Nacional de Humanização, 
os quais asseguram papel ativo dos profissionais no processo de análise e produção de saúde; 
repercutindo numa assistência mais humanizada aos pacientes e familiares diante da vivência da finitude. 
 

CUIDADO PALIATIVO EM ONCOLOGIA PEDIATRICA O PAPEL DA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
 

Maria Leonor Gomes de Sá Vianna 
Paula Christina Pires Muller Maingué 

Andréa Pires Muller 
Deborah Christina da Silva Oliveira 

Vanessa Gonzalez Munster Cicarello 
 
Introdução: No Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte em 8% de crianças e adolescentes. 
Uma parcela desta população tem condições clínicas que ameaçam sua vida e que devem ser 
encaminhados aos cuidados paliativos. Segundo a Organização mundial da Saúde (OMS) o cuidado 
paliativo é considerado uma abordagem multidisciplinar que favorece o aumento da qualidade de vida do 
paciente e de seus familiares, preconizando o alívio dos sinais e sintomas de caráter físico, social, 
psicológico e espiritual com a preservação da autonomia e dignidade do paciente. Objetivo: Analisar o 
papel da fisioterapia respiratoria em pacientes em cuidados paliativos em oncologia na pediatria. Método: 
Para este fim foi proposto uma revisão de literatura. Resultados e discussão: A integridade do sistema 
respiratório é um dos focos no manejo do tratamento fisioterapeutico, uma vez que as infecções 
respiratórias são comuns e o próprio tratamento quimioterápico interfere na resposta imunológica destes 
pacientes favorecendo as complicações respiratórias. Em um quadro de insuficiência respiratoria 
ocasionado por um quadro infeccioso desencadeia as queixas respiratórias como dispneia, taquipneia, 
esforço respiratório e acumulo de secreção e dificuldade na expectoração. Associado ao tratamento 
multidisciplinar, a fisioterapia respiratória desempenha papel de extrema necessidade sendo indicada 
principalmente, para prevenção de infecções e atenuação dos sinais e sintomas por meio de técnicas e 
recursos promovendo adequação ventilatória, melhora de volumes e capacidades pulmonares, 
manutenção da permeabilidade da via aérea e incrementando a expansibilidade da caixa torácica. 
Ressaltando que na população pediátrica o uso de recursos lúdicos facilita a adesão ao tratamento e a 
execução das condutas apropriadas. Conclusão: O atendimento fisioterapeutico na pediatria exige que o 
profissional tenha um conhecimento que permita atender a criança em suas necessidades básicas e 
específicas, proporcionando redução das queixas respiratórias e uma melhora na qualidade de vida das 
crianças e consequentemente de seus familiares. 
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CUIDADOS PALIATIVOS DOMICILIARES: NOVO ENFOQUE DE HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO 

 
Maria Aparecida Scottini 

Carolina Barreto Bertinato 
Maria Inês Amaro Assunção de Melo 

 
Os Cuidados Paliativos são um cuidado humanizado, multidisciplinar, integral, dirigido à pessoa doente, 
visando melhorar a sua qualidade de vida, principalmente na etapa final desta. O atendimento domiciliar 
é uma proposta para esse cuidado ser individualizado, envolvendo a família no amparo afetivo dos 
pacientes e reduzindo o risco de internações hospitalares. O objetivo deste trabalho é discutir as 
particularidades dos cuidados paliativos domiciliares. Realizou-se a leitura de artigos indexados dos 
últimos dez anos com os descritores cuidados paliativos, serviços de assistência domiciliar e visita 
domiciliar. O atendimento domiciliar demanda uma indicação médica, o desejo e a concordância do 
paciente e sua família, condições sanitárias adequadas na casa, um familiar assumindo o papel de 
cuidador e uma equipe profissional multidisciplinar. Entre os benefícios desse atendimento estão o 
paciente ficar no conforto de seu lar, ao lado de sua família, sem o isolamento presente no hospital, 
melhorando a qualidade de vida do enfermo e promovendo uma experimentação existencial que facilita 
o luto familiar. Ainda há muita polêmica em relação à ocorrência da morte no domicilio, fato que precisa 
de uma avaliação adequada da família para evitar complicações com o luto. Apesar das vantagens deste 
tipo de cuidado, há muitas necessidades familiares que não são atendidas como a falta de suporte de 
medicamentos, transporte, informações sobre o cuidado, comunicação insuficiente com a equipe de 
saúde e suporte financeiro, acompanhamento psicossocial e espiritual para o paciente e o familiar 
cuidador. Na contramão de crescentes custos com saúde, o atendimento domiciliar é uma forma de 
redução de custos, uma vez que parte destes são repassados para a família. Apesar da evidente otimização 
na humanização do cuidado no atendimento domiciliar é necessário introduzir algumas mudanças para 
melhorar a qualidade de assistência e a satisfação de pacientes e familiares nos cuidados paliativos 
domiciliares. 
 

CUIDADOS PALIATIVOS E A DIGNIDADE NO PROCESSO DE MORRER 
 

Deyse Felix 
Jackson Lucena 

Simoni Maria Teixeira Ricetti 
 
Este resumo aborda a temática sobre os cuidados paliativos e a dignidade no processo de morrer, onde a 
morte para ser considerada aceitável, acontece quando o enfermo participa do processo de tomada de 
decisão quando diagnosticado fora de possibilidades terapêutica. A discussão teórica está ancorada nos 
autores Menezes (2004) e Barchifontaine (2001). Críticas ao modelo de cuidado “desumano”, 
excessivamente “racionalizado”, no qual o médico busca controlar as circunstâncias do morrer em 
detrimento da autonomia do enfermo, são apontadas como possíveis causas da origem do novo modelo 
de assistência: Cuidados Paliativos. Este depende de uma abordagem transdisciplinar para proporcionar 
uma assistência harmônica e convergente ao indivíduo sem possibilidades de cura e a sua família. Os 
cuidados paliativos além de modelar uma nova forma no processo de morrer, propõe uma mudança na 
relação de poder entre os envolvidos no atendimento. A considerada “boa morte” implica 
necessariamente em qualidade e dignidade na fase que antecede a morte, sendo um modelo oferecido 
para doentes e seus familiares, com conhecimento tanto do diagnóstico quanto do prognóstico, a fim de 
que ocorra a participação no processo de tomada de decisões junto à equipe paliativa. A tomada de 
decisão no final da vida deve estar vinculada ao empoderamento do paciente e sua responsabilidade 
diante da enfermidade. Numa época em que falar da morte pode parecer mórbido, devido a fatores 
culturais e o senso comum em lidar com essa questão, temos que ter consciência do quanto estamos 
vulneráveis às obras do destino e que não devemos relutar em aceitá-la. Com ajuda dos paliativistas 
podemos formular novos sentidos e significados a despeito da vida e morte. Resgatar a humanização dos 
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atendimentos, requer a mudança do paradigma da cura para o paradigma relacionado ao cuidado. Para 
isso precisamos que as Entidades estejam envolvidas e alinhadas aos princípios dos cuidados paliativos. 
 

CUIDADOS PALIATIVOS E A FENOMENOLOGIA DE EDITH STEIN 
 

Maria Inês Amaro Assunção de Melo 
Waldir Souza 

 
Os cuidados paliativos (CP) são definidos pela OMS (2016), como assistência multidisciplinar que objetiva 
a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e familiares, diante de uma doença que ameace a 
continuidade da vida, priva pela prevenção e alívio do sofrimento, identificação precoce, avaliação 
impecável, tratamento da dor, sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. É possível aprofundar a 
discussão da essência humana, através da estrutura do ser humano, constituída por três elementos 
complexos: corpo vivente, alma e espírito, são territórios interiores nos quais possibilitam descobrir 
elementos profundos do homem em sua interioridade. (STEIN, 1933/ 2013). Objetivo Discutir a estrutura 
humana, contida na obra “A Estrutura da Pessoa Humana de Edith Stein (1933/2013), como possibilidade 
de reflexão da prática dos CP. Método – Revisão Sistemática da Literatura, por meio dos dados BVS. Foram 
utilizados os seguintes descritores “CP e Bioética”, a discussão teve base” Estrutura da Pessoa Humana 
“de Edith Stein (1933/2013).  Resultados A definição da estrutura humana de Stein (1933/2013), é: 
psicofísico-espiritual, sendo importante para a práxis dos cuidados paliativos e para a bioética, assim, 
compreender o ser humano a partir do princípio de responsabilidade e formação. Somente o homem tem 
capacidade de acessar a sua interioridade, e é provido de relações interpessoais e pessoais, possuidor de 
liberdade, responsabilidade e transcendência. Conclusão – Os CP, considera a integralidade humana até 
o fim da existência, respeita as crenças e os valores. Partilha de princípios éticos, da tomada de decisões 
das relações sinceras, com apoio da equipe assistencial. Somando práxis paliativa a antropologia filosófica 
de Stein que tem prioridade a formação da interioridade, onde a alma está articulada na coexistência, 
parte psíquica e espiritual, cumpre os requisitos da dignidade humana. 
 

CUIDADOS PALIATIVOS E BIOÉTICA: QUANTO OS MÉDICOS SABEM SOBRE O TEMA E QUE SITUAÇÕES 
GERADORAS DE CONFLITOS ÉTICOS VIVENCIAM? 
 

Adriana Rodrigues Da Silva Utida 
Carla Corradi-Perini 

 
Este estudo teve por objetivo analisar se os médicos conhecem e compreendem os princípios dos 
cuidados paliativos e que situações geradoras de conflitos éticos enfrentam na assistência a pacientes 
com necessidade de atenção paliativa. Trata-se de um estudo exploratório, transversal, de abordagem 
qualitativa. Foi realizada entrevista semiestruturada com 24 médicos de um hospital da região 
metropolitana de Curitiba que atendem ou tenham potencial possibilidade de atender pacientes adultos 
em final de vida. Os dados foram analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. 
Quanto à compreensão identificou-se que todos os entrevistados definem cuidados paliativos como um 
cuidado que objetiva aliviar sofrimento físico, nem todos elencaram outros sofrimentos além da dor física. 
Quanto aos conceitos 25% não conheciam ou não compreendiam adequadamente obstinação terapêutica 
e adequação terapêutica. Sedação paliativa foi compreendida adequadamente por 45,8%. Metade dos 
entrevistados desconheciam o que eram Diretivas Antecipadas de Vontade. As situações geradoras de 
conflitos éticos foram: má práxis por falta de formação para cuidados paliativos e fim de vida; medo da 
judicialização; dificuldades na relação médico-familiares de pacientes e; os valores pessoais e emocionais 
de cada médico influenciando sua tomada de decisão. Concluímos que a falta de formação em cuidados 
paliativos, o medo de serem envolvidos em litígios, a fragilidade e superficialidade da relação médico-
paciente e médico-familiares e os valores pessoais de cada profissional são fatores que dificultam este 
cuidado e geram conflitos éticos relacionados à prática clínica no contexto de cuidados paliativos. 
Parecer Comitê de Ética: 79582317.9.0000.0020 
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CUIDADOS PALIATIVOS EM CRIANÇAS ONCOLÓGICAS: VINCULO E O PAPEL DO ENFERMEIRO NA 
ATUAÇÃO 

 
Denise Caselato Gussi  

Stephanie Goudard 
Thiago Rocha da Cunha 

 
Introdução: O câncer está entre os maiores causadores das mortes na atualidade acometendo desde 
bebês até adultos. Levando em consideração as crianças, o câncer carrega consigo sofrimentos específicos 
que afetam os indivíduos, os familiares e os profissionais envolvidos. É responsabilidade do profissional 
enfermeiro o cuidado ativo e global realizado aos pacientes infantis, cuja doença não respondeu ao 
tratamento curativo. Cabe a ele orientar, implementar a terapêutica e avaliar a dor, havendo um apoio 
ao indivíduo e a família durante o processo da doença. Objetivos: Discutir, a partir de uma perspectiva 
ética, o papel do enfermeiro diante da criança em cuidados paliativos oncológicos. Método: Trata-se de 
uma revisão integrativa, sendo realizado o levantamento de publicações no período entre 2010 a 2016. A 
partir de consultas realizadas no site da BVS, BIREME e Scielo. Para a realização da pesquisa, foram 
utilizadas as seguintes palavras: fase terminal, cuidados paliativos e crianças oncológicas. Resultados: Da 
análise do material literário, originaram-se três temas: Trabalhar na oncologia pediátrica, com ênfase na 
comunicação entre o enfermeiro e a criança; O vínculo com a criança e a família, relacionado à dor e 
sofrimento; e Refletindo para um cuidado à equipe, dando ênfase a forma de enfrentar ou até mesmo 
superar a morte. A análise das três categorias aponta a necessidade de contribuir com o aperfeiçoamento 
desses profissionais, na presença do cuidado humanizado e da morte, para que os mesmos saibam como 
lidar frente ao ocorrido, sem dificuldades emocionais. Conclusões: Os profissionais de enfermagem 
acabam se envolvendo diretamente com as crianças e a família, assim sendo construídos laços afetivos, 
pois, cuidar da criança é um ato de amor e carinho. Diante desta postura, os enfermeiros são levados ao 
enfrentamento da dor e sofrimento da perda. 

CUIDADOS PALIATIVOS NO CÂNCER TERMINAL E BIOÉTICA PRINCIPIALISTA - TRABALHO DE REVISÃO 
 

Rafael Bandeira Chruscinski 
Letícia Hanae Kato 

Marcio Fabiano Bastos 
 

Introdução:A melhora da qualidade de vida é a finalidade dos cuidados paliativos aplicados aos pacientes 
portadores de uma doença terminal. Pacientes acometidos de câncer em estágio avançado e que não 
possuem um bom prognóstico necessitam dessa abordagem de forma especial. Esse estudo realizou uma 
revisão crítica à luz da bioética a cerca das principais condutas de uma equipe multidisciplinar sobre os 
cuidados paliativos para pacientes com câncer terminal. Objetivo: Avaliar o benefício dos cuidados 
paliativos em pacientes com câncer terminal, correlacionando estes cuidados com a evolução do 
tratamento do câncer e a bioética principialista.  Método: Estudo retrospectivo de revisão bibliográfica 
dos últimos 10 anos utilizando-se as principais bases de dados científicos existentes e seleção dos artigos 
mais importantes e impactantes sobre a paliatividade em pacientes com câncer terminal. Analisa-se 
também a correlação destes artigos com a bioética principialista. Resultado: O nosso estudo demonstrou 
a afirmação de diversas diretrizes de cuidados paliativos em câncer terminal. Permanecem como objetivos 
principais da paliatividade a melhora na qualidade de vida do paciente através de uma adequada analgesia 
e do controle adequado dos sintomas que os pacientes apresentam. Enfatiza-se também a necessidade 
de um adequado apoio psicológico, que aborde o paciente e seus familiares. Pela bioética principialistas, 
verifica-se que o princípio da autonomia do paciente na maioria das vezes se sobrepõe ao princípio da 
beneficência, fazendo com que a escolha do paciente seja respeitada. Com isso o objetivo do tratamento 
de um paciente com câncer terminal visa uma orientação adequada deste e uma melhora na sua 
qualidade de vida. Considerações finais: A bioética e sua principal corrente, a bioética principialista, ainda 
possui enorme relevância para a orientação da paliatividade em pacientes com câncer terminal, sendo a 
autonomia do paciente e de seus familiares o principal aspecto que deverá ser levado em consideração 
na orientação deste tratamento. 



57 
 

 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba, Paraná, Brasil 

2018 

 

CUIDADOS PALIATIVOS, CÂNCER E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: UMA QUESTÃO BIOÉTICA 
 

Monica de Oliveira Benarroz 
Edna Corrêa Moreira 

 
Trata-se de trabalho de revisão que se propõe a refletir acerca dos conceitos de alimentação saudável e 
das questões bioéticas de sua imposição ao paciente com câncer avançado e em Cuidados Paliativos. A 
alimentação é um ato essencial do ponto de vista biológico baseado em representações simbólicas de 
prazer e de vitalidade. O conceito de alimentação saudável é construído socialmente a partir de 
determinantes antropológicos, econômico e políticos, influenciados pela realidade virtual, pela transição 
demográfica e epidemiológica. Entretanto, quando consideramos o paciente com câncer avançado, sem 
possibilidade de tratamento curativo e com expectativa de vida reduzida, a construção do conceito de 
alimentação saudável é baseada na esperança, no prazer e na melhora da qualidade de vida, e para tanto, 
faz-se necessário considerarmos a história de vida e os hábitos/preferências alimentares do paciente, o 
protagonista do cuidado. A abordagem sob o prisma dos Cuidados Paliativos, tem como um de seus focos 
a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares, sendo a alimentação parte essencial 
desses cuidados. Pautados sob a perspectiva da Bioética Principialista, o objetivo desse trabalho é discutir 
os conceitos de alimentação saudável e o impacto de sua imposição ao paciente em Cuidados Paliativos, 
considerando, sobretudo, princípios tais como, o respeito pela autonomia, o direito de autodeterminação 
do paciente, e a beneficência, a obrigação moral de agirmos em benefício do outro. Por vezes, paciente 
e/ou familiares, em busca de uma idealizada e “salvadora” “alimentação saudável”, aderem à uma cultura 
alimentar proibitiva que mais resultam em sofrimento, do que em qualidade para vida que ainda existe. 
Logo, submeter o paciente em Cuidados Paliativos aos flutuantes conceitos de alimentação saudável 
desconexa das suas práticas alimentares é uma discussão complexa que perpassa por questões biológicas 
e bioéticas. 
 

CUIDADOS PALIATIVOS: A CONTRIBUIÇÃO HUMANIZADORA DE ELISABETH KÜBLER-ROSS 
 

Maria Inês Amaro Assunção de Melo 
Carolina Barreto Bertinato 

Maria Aparecida Scottini 
Waldir Souza 

 
A preocupação de Elisabeth Kübler-Ross com os pacientes que apresentavam doenças que ameaçavam a 
vida e a dificuldade da época em discutir questões ligadas ao morrer fizeram a autora desenvolver um 
trabalho junto aos pacientes, possibilitando aos mesmos exporem suas experiências de vida. Ela tornou-
se reconhecida mundialmente nas áreas de tanatologia e de humanização do cuidado, contribuindo com 
a filosofia dos cuidados paliativos. Atualmente percebemos que mesmo com os avanços da 
contemporaneidade continuamos com dificuldades para debater o processo de morrer. Os cuidados 
paliativos são definidos pela OMS em sua última revisão como uma assistência multidisciplinar que 
objetiva a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e familiares, diante de uma doença que ameace a 
vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, identificação precoce, avaliação impecável, 
tratamento da dor e sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Esta pesquisa discute a 
contribuição de Kübler-Ross na contemporaneidade dos cuidados paliativos e seu viés bioético. Realizou-
se uma revisão narrativa com artigos do portal BVS dos últimos dez anos, usando os descritores cuidados 
paliativos e bioética, tendo como base a discussão da obra Sobre a Morte e o Morrer. O debate bioético 
atual relativo à dignidade humana aponta para a necessidade de se apresentar uma práxis de cuidados 
paliativos atuante, ou seja, para além da técnica puramente humanizadora. Kübler-Ross demonstra nesta 
obra seus anseios, dificuldades e urgências no debate de temas centrados na morte. Expõe a importância 
de experienciar junto dos pacientes momentos de fim de vida. Evidencia nas pessoas a necessidade de se 
aproximar de pacientes em situações de finitude, pois nos tornamos seres humanos mais achegados à 
nossa integralidade. Desta forma, partilha da contribuição da bioética no resgate da dignidade humana, 
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promove relações sinceras, aproxima as realidades e corrobora o conceito de cuidados paliativos 
contemporâneo. 
 

CUIDADOS PALIATIVOS: O PAPEL DO OLHAR HUMANÍSTICO E BIOÉTICO NA TERAPIA NUTRICIONAL DO 
PACIENTE ONCOLÓGICO 
 

Larissa Marjorie Claudino 
Ana Flávia da Cruz dos Santos 

Ana Paula Lesniovski dos Santos 
Jéssica Cristine Cavichiolo Kampa 

Letícia de Oliveira Reis 
Thais Regina Mezzomo 

 
Objetivo: Avaliar questões bioéticas e humanísticas na tomada de decisão quanto à terapia nutricional 
(TN) em cuidados paliativos (CP). Material e métodos: Foi realizada uma revisão literária nas bases de 
dados PubMed e Portal de Periódicos CAPES, com os seguintes descritores em inglês: “cuidados 
terminais”, “qualidade de vida”, “cuidados paliativos”, “neoplasias” e “terapia nutricional”. Foram 
selecionados os artigos dos últimos 10 anos que abrangeram essa temática. Resultados: No total, 48 
artigos foram encontrados, as duplicatas foram excluídas e destes apenas oito artigos atenderam aos 
critérios de elegibilidade da pesquisa. Os CP representam papel crucial em pacientes com câncer avançado 
quando as terapêuticas curativas perdem efetividade, contudo, as condutas paliativas não devem 
preceder apenas o imediatismo da morte. Pacientes oncológicos que estiveram em tratamento com CP 
apresentam redução do tempo de permanência e do custo hospitalar, redução de tratamentos e 
procedimentos invasivos, melhora nos sintomas depressivos e na qualidade de vida (QV) e, 
intrigantemente, melhora na sobrevivência. Esses resultados são ainda superiores quando o cuidado é 
realizado no âmbito domiciliar. A escolha de uma TN invasiva é uma prática frequente no fim da vida, 
inclusive quando relacionado à nutrição parenteral total, tal prática além de aumentar o sofrimento de 
pacientes com câncer afeta a QV e não evita a morte. Ainda que haja um “tabu” relacionado aos CP e a 
continuidade da TN envolva questões religiosas, familiares e culturais, a autonomia do paciente no 
fornecimento ou não da TN deve ser respeitada. Conclusão: Embora a TN ainda apareça como uma 
decisão confusa e emocional, promover o alívio da dor e QV quando curar não é mais possível é papel 
fundamental da equipe multidisciplinar, da família e do paciente. Ainda, o olhar para a prática humana 
deve preceder decisões que não causem sofrimentos desnecessários. 
 

DEBATES E DISCURSOS ENUNCIADORES DA BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS NO PARANÁ (1948-2012) 
 

Paula Purim Manfredini 
Valquiria Elita Renk 

 
Esta pesquisa envolve as áreas de bioética e direitos humanos na investigação sobre os dilemas da 
medicina e as normativas sociais, bem como sua relação com o discurso médico. Teve como objetivo 
identificar e analisar nos periódicos e na literatura da área médica as discussões sobre os direitos humanos 
por meio da análise de periódicos publicados pela área médica, no período entre 1948 e 2012. Investigou-
se como e quais debates e discursos enunciadores sobre a bioética e direitos humanos reverberaram na 
comunidade científica do Paraná resgatando as falas dos órgãos de classe, compreendidos neste projeto 
como práticas sociais e analisados sob um contexto histórico que traz visões de mundo determinadas: são 
entendidos como instrumentos educativos do próprio grupo. Considera-se que os periódicos permitem 
apreender dimensões do ideário social e ético. Realizou-se uma pesquisa de natureza histórica, 
exploratória, com procedimentos técnicos de uma pesquisa documental. Para a realização da pesquisa, 
foi empreendida a leitura de documentos oficiais e de materiais redigidos por estudiosos considerados 
referência na temática tratada. Foram também consultados os arquivos físicos e digitais disponibilizados 
pela Associação Médica do Paraná e pelo Conselho Regional de Medicinam nos quais buscaram-se 
materiais que trouxessem indícios sobre a temática bioética, comitês de ética, direitos e dignidade 
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humanos e propostas de resoluções para as questões relativas ao tema. Pode-se perceber uma alteração 
no discurso propagado pela área médica, antes propagadora de condutas de segregação gênica e 
biológica. Após a proclamação da Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, os debates médicos abrem 
espaço para temas como: aborto, eutanásia, dignidade humana, e autodeterminação. No entanto, mesmo 
após 1948, as práticas eugênicas se mostravam presentes na linguagem médico e na formação do cidadão 
brasileiro, visto que somente com a maior discussão sobre as temáticas pode-se observar mudança no 
discurso médico vigente. 
 

DEBATES E DISCURSOS ENUNCIADORES DA BIOÉTICA NO PARANÁ (1948-2012) 
 

Valquiria Elita Renk 
Daniela Dalagrana Penteado 

 
A Bioética é a área de conhecimento inter e multidisciplinar que pretende compreender as necessidades 
e as implicações éticas da dignidade do ser humano. Nesta pesquisa objetiva-se investigar a introdução e 
o desenvolvimento da Bioética e dos Direitos Humanos, publicados nos periódicos da área da Saúde no 
Paraná e o recorte temporal é de 1948 até 2012.É uma pesquisa qualitativa, exploratória, com análise 
documental. A pesquisa ocorreu nos arquivos físicos da Biblioteca Pública do Paraná, especificamente nas 
revistas “Fisioterapia em Movimento” e “Cogitare Enfermagem”, nos sites LILACS e MEDLINE, da Revista 
“Revista Contato” Psicologia e no Código de Ética do Nutricionista do Paraná. Pesquisou-se nos periódicos 
a menção aos termos de Ética, Direitos Humanos, Dignidade Humana, Eutanásia e Bioética. Os resultados 
forma organizados em tabelas e gráficos mostrando o conteúdo dos termos encontrados seguindo a 
metodologia da análise de conteúdo de Bardin (2011). Os resultados parciais da pesquisa mostram que a 
primeira vez que o termo Bioética é mencionado na Revista "Cogitare Enfermagem" foi no ano de 2000, 
no artigo "O Mundo Das Vacinas – Caminhos (Des)Conhecidos" trazendo o termo imbuído de estudos para 
com a AIDS no ser humano. O termo Bioética nesta Revista é mencionado 17 vezes de 1996 até 2012. A 
Revista "Fisioterapia em Movimento" não apresenta o termo em seus artigos. A Revista física de 
Psicologia, desde 2008 cita em 4 artigos o termo Bioética e o primeiro artigo é "Bioética: uma área 
transdisciplinar O diálogo teórico é estabelecido com Potter (2016), Pessini e Barchfontaine (1991) e de 
Oliveira (2011, 2013), sobre as aproximações entre Bioética e Direitos Humanos. Estes periódicos também 
são pedagógicos na medida em que circulam conhecimento e saberes cujos profissionais disseminarão 
em seu ambiente de trabalho e com seus pacientes. 
 

DESEJOS DE FINAL DE VIDA E DIRETIVAS ANTECIPADAS DOS PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS 
DOMICILIARES DE UMA COOPERATIVA MÉDICA 
 

Maria Aparecida Scottini 
José Eduardo de Siqueira 

Rachel Duarte Moritz 
 

Este trabalho refere-se ao estudo dos desejos de final de vida de pacientes portadores de doenças crônico-
degenerativas ameaçadoras da vida, em cuidados paliativos domiciliares, de uma cooperativa médica. Seu 
objetivo foi avaliar o conhecimento desses indivíduos sobre o seu diagnóstico, prognóstico e se haviam 
sido registrados seus desejos de final de vida em diretivas antecipadas de vontade (DAV). Foram 
entrevistados 55 pacientes de março a agosto de 2016. Para coleta de dados foi utilizada a escala de 
performance paliativo (PPS) e o mini-exame do estado mental (MEEM). Para análise estatística foi 
utilizado o programa SPSS 18.0 e na análise comparativa do estado mental (MM > 24 ou <24) em relação 
às percepções dos pacientes sobre condutas em final de vida foi utilizado o teste Exato de Fisher. Os 
pacientes estudados eram 63,6% mulheres, com idade entre 51 e 80 anos (45,5%) e acima de 81 
anos(40%). e 78,2% apresentavam doença crônica degenerativa não neoplásica com PPS <50 em 83,6% 
destes e 70,9% tinham MEEM >24, com capacidade mental preservada. Esses todos sabiam seu 
diagnóstico e a maioria, seu prognóstico e estavam predispostos a conversar com a família sobre seus 
desejos de final de vida (p=0,017), porém 69% não conversaram. Foi também duas vezes mais frequente 
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o desejo de não ser internado na UTI (p<0,05). Com relação às diretivas, apenas um paciente havia 
registrado suas DAV, três deles manifestaram o interesse em registrá-las. Com relação às decisões 
pessoais referentes ao final de suas próprias vidas, elas foram contraditórias, podendo refletir falta de 
diálogo entre médicos e pacientes. Os dados sugerem que embora as DAV constituam instrumento de 
respeito à autonomia de vontade dos pacientes, não tem sido utilizadas na prática médica e apontam a 
necessidade de melhor comunicação entre médicos e pacientes em processo de terminalidade. 
Parecer do Comitê de Ética: 0.1.193.273 
 

DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PORTADORES DE DOENÇA 
CRÔNICA NO PROCESSO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

 
Ester Silvino da Costa Paris 

Caroline Filla Rosaneli 
 

Esta análise reflexiva, ainda em fase de desenvolvimento inicial, propõe discutir a importância da 
autonomia de crianças e adolescentes diante da doença crônica. Buscou-se a literatura para esta reflexão 
com o intuito de compreender o processo de autonomia das crianças e adolescentes com doença crônica 
em relação ao processo de internação hospitalar. A Bioética neste processo, partindo da importância do 
atendimento holístico, permeado pelo respeito das individualidades, e das nuances comportamentais 
características dessa fase da vida, é uma alternativa reflexiva para análise e interlocução na tomada de 
decisão. Na literatura encontramos artigos que apontam que favorecer o diálogo, valorizar a linguagem 
não verbal como também a avaliação das competências pertinentes à fase de desenvolvimento são ações 
facilitadoras que promovem a autonomia. Porém, essas ações são poucos contempladas durante o 
processo de internação hospitalar. Além disso, identifica-se a necessidade da comunicação efetiva, de 
maneira a desenvolver habilidades tanto para o enfrentamento da cronicidade das doenças quanto do 
processo de hospitalização. Assim, este estudo pretende discutir a necessidade de aprofundamento 
teórico sobre autonomia, de forma a incluir as especificidades inerentes à pediatria com o olhar da 
bioética para auxiliar na tomada de decisão.  
 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E O PACIENTE ONCOLÓGICO - IMPLICAÇÕES BIOÉTICAS 
 

Fernanda David Benedito 
Raissa Nascimento de Faria 

Augusto Castelli von Atzingen 
 

Introdução: Na era do consumo rápido e crescimento dos serviços diagnóstico por imagem, os 
radiologistas necessitam entender seus serviços com os olhares da Bioética e colocar o ser humano em 
primeiro lugar (ZAWADZKI, 2008). Objetivo: Conhecer o significado dos exames de imagem para os 
pacientes oncológicos em um Hospital Universitário e suas implicações Bioéticas (TURATO, 2000). 
Métodos: Foram realizadas 20 entrevistas estruturadas em um hospital universitário após a aprovação no 
comitê de ética. O estudo foi de natureza qualitativa, tipo exploratório e transversal, no qual se empregou 
o discurso do sujeito coletivo (LEFÈVRE, 2005). Foram realizadas perguntas para os pacientes: “Para você, 
qual o significado do exame diagnóstico? O que você espera?”.  Resultados: foi encontrado nos pacientes 
uma média de 55,85 anos, ausência de predominância do sexo, casados e leucodermas. As principais 
ideias centrais foram: “ preocupação sobre os exames”, “certeza diagnóstica”, “custo do exame”, “muitos 
exames”, “Informações sobre os exames”, “necessidade do exame”, “medo do diagnóstico” e “tempo 
para o resultado”. Discussão: Revelou-se uma grande expectativa, por parte das pacientes em receber os 
resultados dos exames radiológicos para uma certeza sobre a evolução da doença. A preocupação com 
custos dos exames, informações técnicas, radiação e quantidade destes exames preocuparam os mesmos. 
O excesso de exames solicitados e a ausência das verdadeiras indicações prejudicam o relacionamento 
entre os seres humanos envolvidos e a tecnologia. Considerações finais: Os serviços de imagem 
necessitam de mais humanização e orientação para os pacientes, sem a interpretação das imagens 
isoladamente. O equilíbrio entre o técnico científico e o lado humano é uma meta da Bioética. 
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DIFICULDADE DE SE CONSEGUIR EMPREGO POR TER FILHO E SUA RELAÇÃO COM OS DIREITOS 
REPRODUTIVOS 

 
Valquíria Batista da Rocha 

Mário Antônio Sanches 
 

 
Este artigo trata sobre o impacto do emprego no planejamento familiar e os direitos reprodutivos. A 
influência do emprego no planejamento familiar se apresenta como um limitante e condicionante dos 
direitos reprodutivos. A dificuldade de conseguir emprego por ter filhos é uma realidade muito presente 
nos entrevistados. O objetivo é mapear – no amplo contexto do planejamento familiar a presença ou 
ausência de projeto de planejamento familiar em pessoas que já tiveram filhos e sua relação com a 
dificuldade de acesso ao mundo do trabalho. A metodologia é a pesquisa exploratório-descritiva com 
abordagem quantitativa, revisão narrativa e desenvolvida pelo método de pesquisa transversal. A 
pesquisa de campo foi efetivada com a aplicação do instrumento de pesquisa Planejamento da 
Parentalidade no Contexto da Bioética. Deste modo esta pesquisa é parte de um projeto aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da PUCPR com parecer: 770.977, de 27/08/2014. Com 1608 questionários 
respondidos. Para a dificuldade de conseguir emprego por ter filhos, a soma das porcentagens válidas 
passa de 21, 6 %. Quando a questão sobre a dificuldade de conseguir emprego por ter filhos é analisada 
em relação à questão de gênero a diferença é grande, sendo 8, 1% para as mulheres e 1,7 % para os 
homens; pessoas que assumiram filhos sozinhas 12,5%; por separação também 12,5%; solteiros 12,1% e 
por outras situações 21,1%. 
Parecer Comitê de Ética: 770.977 
 

DILEMAS BIOÉTICOS NA SÍNDROME DO ENCARCERAMENTO 
 

Milca Rayssa do Nascimento 
Emelly da Cruz Ospedal 

Paula Christina Muller Maingué 
Maria Leonor Gomes e Sá Vianna 

Andrea Pires Muller 
 

Introdução: A síndrome do encarceramento (SE) é um distúrbio neurológico que torna o indivíduo 
quadriplégico, anártrico, com consciência preservada e cognição normal, capaz de interagir com 
movimentos verticais dos olhos e pálpebras. Contudo, a dificuldade de comunicação sobre desejos neste 
momento de vida, implica em dilemas bioéticos quanto a decisões clínicas a serem tomadas. Objetivo: 
Descrever a importância da comunicação e preservação da autonomia na SE, referente a escolha e 
decisões de tratamento. Método: Realizado uma revisão integrativa com levantamento de artigos 
disponíveis, nas bases de dados PubMed e Lilacs, com descritores: Síndrome do encarceramento e Ética, 
no idioma português, inglês e espanhol, no período de 2008 e 2018. Resultados: Encontrados 16 estudos, 
entretanto, 6 foram excluídos pelo título e 1 após a leitura do resumo, um total de 9 artigos foram 
selecionados. Discussão: Dois estudos descrevem sobre uso da tecnologia para comunicação, apontando 
que esta deve ser funcional e acessível, para se promover uma comunicação efetiva, visto estes tornarem-
se vulneráveis a exclusão social e perda de autonomia, além de tornar ainda mais angustiante, a 
impossibilidade de comunicação. Os demais artigos abordam sobre a visão dos profissionais de saúde em 
relação à preservação da autonomia na decisão clínica. As questões bioéticas em relação à qualidade de 
vida, dor e as preferências no fim de vida, indicam opiniões divididas pelos profissionais, pela dificuldade 
de comunicação e subestimação do nível cognitivo. Contudo, quando há comunicação efetiva, as decisões 
são direcionadas na tentativa de preservação das vontades do paciente e alívio de sintomas expressos. 
Considerações finais: Apesar da dificuldade em estabelecer condutas adequadas aos princípios bioéticos, 
verifica-se a necessidade de comunicação efetiva, para manutenção da dignidade e respeito das vontades 
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e autonomia do paciente nesta situação, visto a possibilidade de princípios e opiniões pessoais dos 
profissionais poderem influenciar negativamente nestas decisões. 
 

DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA SOB O OLHAR DA BIOÉTICA 
 

Natalia Bertani Costa 
Caroline Filla Rosanelli 

Bianca Domit Werner Linnenkamp 
 

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de adolescentes gestantes no Estado do Paraná, na 
perspectiva da identificação do direito à vida e à saúde sob o olhar da bioética. Métodos: estudo 
epidemiológico quantitativo, utilizando dados da plataforma digital de domínio público Cadê Paraná-
2017, utilizou-se o indicador mulheres de 10 a 17 anos de idade que tiveram filhos por situação do 
domicílio e cor ou raça, segundo idade das mulheres e seu nível de escolaridade. Os dados foram 
investigados através de análise descritiva e as reflexões bioéticas para o ensaio reflexivo se deram a partir 
dos princípios fundamentais da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. Resultados: o total 
de adolescentes foi 19.526 (82,67% em situação domiciliar urbana e 57,39% não tinham instrução/ou não 
concluíram o ensino fundamental). A gravidez na adolescência é vista como uma situação de 
vulnerabilidade, abrange questões como abandono do estudo, discriminação social e racial, conflitos 
familiares e alto risco de morbimortalidade materna e infantil. Conclusão:Os dados apresentados 
confrontaram os compromissos éticos e sociais dispostos no artigo 14o, sobre responsabilidade social e 
saúde dos governos e da sociedade, da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. A proteção 
a saúde das adolescentes é essencial à própria vida e deve ser considerada um bem social e humano. Os 
enfrentamentos e políticas públicas que visam resguardar os direitos à vida e a dignidade das jovens 
gestantes devem ser produzidos a partir da reflexão bioética, resguardando o disposto pela ONU, após a 
análise e monitoramento dos dados disponíveis em cada local. 
 

DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE: A IMPORTÂNCIA DE SUA PROMOÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
 

Carolina Barreto Bertinato 
Waldir Souza 

 
O Sistema Único de Saúde contempla a atenção primária à saúde, que tem o pressuposto de promover, 
recuperar ou melhorar a saúde dos indivíduos, família e comunidade, utilizando-se da estratégia em saúde 
da família e núcleos de apoio, com atendimento em equipe multidisciplinar. Este nível de assistência é 
responsável pelo maior número e frequência de consultas médicas por ano. Levando-se em consideração 
o aumento da expectativa de vida, o aumento da incidência e prevalência das doenças crônicas não-
transmissíveis, com consequente aumento de incapacidade e de mortes por estas causas, faz-se 
necessária a discussão sobre o cuidado adequado e a promoção dos direitos dos pacientes. Há décadas 
surgiram documentos para tais fins, sendo um modelo destes as diretivas antecipadas de vontade. 
Realizou-se uma revisão sistemática tipo scoping review com artigos em periódicos indexados nos portais 
Proquest, Capes/MEC e BVS, com os descritores diretivas antecipadas, testamentos quanto à vida e 
atenção primária à saúde, nos idiomas português, inglês e espanhol, de janeiro de 2006 a abril de 2018. 
As diretivas antecipadas de vontade são documentos que salvaguardam os direitos e as decisões dos 
pacientes, orientam os profissionais da saúde no atendimento e dão ao médico respaldo legal para agir 
especialmente em situações conflituosas, sendo uma importante ferramenta na relação entre o enfermo, 
sua família e os profissionais da saúde. Na atenção primária, pelo contato continuado entre o médico e o 
paciente a relação apresenta-se mais estreita, aberta e deliberativa. Este tipo de relação clínica aprimora 
a relação médico-paciente, suscitando comunicação de qualidade, adequado planejamento de cuidados 
em saúde (o que inclui a feitura de documentos como as diretivas), prudência na tomada de decisões, 
resolução de conflitos, cuidado humanizado, promoção da autonomia do enfermo e da dignidade do ser 
humano, colaborando para a qualidade de assistência na saúde, notadamente no fim da vida. 
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DOCUMENTÁRIO “WHAT THE HEALTH” COMO FONTE INFORMATIVA PARA PESQUISA: PESPECTIVA 
BIOÉTICA DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

 
Camila Blanco Guimarães 

José Ronaldo Trindade 
 

Introdução: Os avanços da ciência, notadamente no âmbito da biotecnologia, geraram preocupação com 
a dimensão que estavam atingindo. A partir da década de 1970, esta preocupação assumiria um caráter 
científico com a conceituação pelo químico Van Rensselaer Potter da bioética global, que atentava para 
as implicações dos avanços da ciência sobre a vida (POTTER, 1970). Seguindo suas sugestões, propomos, 
nos limites desse trabalho, analisar o documentário “what the health”, que aborda as tensas relações da 
indústria alimentícia da carne com a vida humana, a saúde, o meio ambiente e outras espécies. Uma 
análise bioética mostra sua importância ao nos questionarmos o motivo do crescente uso desse tipo de 
alimentação, seus inúmeros impactos negativos e a ausência da consciência coletiva da relação desta 
prática com estes resultados. Objetivo: aprofundar conhecimento sobre o tema da pesquisa, utilizando 
informações transmitidas no filme, sobre aspectos relacionados a utilização de alimentação 
predominantemente industrializada, especificamente animal, além de insuflar o questionamento bioético 
presente nesses recursos, de suma importância para a elaboração da pesquisa. Método: Foi utilizada uma 
discrição densa (GEERTZ, 1973) do filme documental “What the health” que aborda a relação alimentação 
animal e suas consequências no cenário contemporâneo. Resultados: Ficam evidentes os mecanismos de 
manipulação do padrão alimentar da população, pelas grandes corporações aliadas ao governo, por meios 
dissimulados, gerando lucros astronômicos para essas instituições em detrimento de valores como saúde, 
geração futura e meio ambiente, permitindo uma análise da real condição deste tipo de indústria e 
fornecendo material para aprofundamento do tema. Considerações finais: o princípio da autonomia é o 
ponto crucial no qual a indústria alimentícia se fortifica, utilizando seu poder publicitário respaldado pelo 
governo, para tornar cativos, os consumidores, impedindo-os da percepção da existência desse seu 
direito. 
 

DOENÇAS DEGENERATIVAS RARAS: ÉTICA E CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÃO 
 

Daiane Priscila Simão-Silva 
Sophia Moura Rosa 

Jefferson Soares da Silva 
 

As doenças neurodegenerativas caracterizam - se por causarem incapacidades físicas, intelectuais e 
neurológicas, refletindo também na parte emocional tanto do paciente como de seus familiares. No 
contexto de vulnerabilidade que as doenças neurodegenerativas englobam, as questões éticas são 
extremamente complexas e abrangentes. Neste cenário as pesquisas na área das neurociências 
apresentam - se como panaceia. Este estudo tem por objetivo explanar quais os principais desafios 
enfrentados pelos pesquisadores ao lidar com doenças neurodegenerativas. Para atender ao objetivo foi 
feita uma revisão sistemática visando buscar na literatura quais desses desafios foram relatados pelos 
pesquisadores, a fim de realizar uma análise crítica levando em consideração os conceitos de 
vulnerabilidade, autonomia e responsabilidade. Ao tratar - se de doenças neurodegenerativas, a questão 
da vulnerabilidade e autonomia do paciente é o ponto chave de muitas discussões éticas, pois é uma 
situação onde o paciente se encontra fragilizado. Até o presente momento obteve – se que um dos 
principais conflitos é a questão da confidencialidade da informação, e o impacto que a mesma tem sobre 
os familiares do paciente, principalmente quando se trata de testes para doenças neurodegenerativas 
genéticas. Muitas vezes o pesquisador se depara com situações delicadas, nas quais dependendo do 
resultado do teste, a vida do paciente pode mudar totalmente, o que torna a responsabilidade do médico/ 
pesquisador muito maior, fazendo – se indispensável ponderar o saber científico com as questões éticas 
envolvidas neste contexto. Não basta apenas o cuidado com paciente, é necessário avaliar a situação 
como um todo, respeitando também as decisões dos familiares. 
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DOR TOTAL EM CUIDADOS PALIATIVOS: PERCEPÇÕES DO ENFERMEIRO NA PERSPECTIVA DA ÉTICA DO 
CUIDADO 

 
Jéssica Aparecida Majczak 

Carla Corradi-Perini 
 

Os cuidados paliativos são entendidos como uma abordagem multiprofissional e integral a paciente e seus 
familiares, que padecem de uma doença ameaçadora de vida. Esse cuidado integral envolve a 
identificação precoce, avaliação e tratamentos adequados da dor e outros problemas de ordem física, 
psicossocial ou espiritual. Cicely Saunders cunhou o termo "dor total" para caracterizar a natureza 
multidimensional da experiência de dor do paciente em cuidados paliativos, incluindo as dimensões física, 
psicológica, social e espiritual. A compreensão deste conceito é necessária para o diagnóstico preciso e o 
tratamento adequado dos sintomas em pacientes com doença incurável avançada, já que a dor total pode 
ser refratária às estratégias convencionais. A ação de cuidar deve se desenvolver dentro de vias éticas 
para alcançar seu grau de excelência, assim, a ética do cuidado tem o intuito de analisar sob uma 
perspectiva racional e crítica o que significa cuidar de um modo virtuoso. O objetivo é analisar as 
percepções do enfermeiro sobre o gerenciamento da dor total em cuidados paliativos na perspectiva da 
ética do cuidado. A metodologia empregada caracteriza-se por ser transversal, de caráter exploratório e 
abordagem qualitativa, a análise de conteúdo foi realizada através do método de Lawrence Bardin, a partir 
de entrevistas semi-estruturadas com enfermeiros que atuam em hospitais de grande porte, públicos e 
privados, com atendimento aos pacientes em cuidados paliativos, na cidade de Curitiba. A pesquisa 
mostrou que a percepção dos enfermeiros no gerenciamento da dor total em cuidados paliativos está 
voltada para a dimensão física. A dimensão espiritual foi a menos reconhecida. Sugere-se, portanto, 
atualizações constantes para os profissionais que atuam com pacientes em cuidados paliativos, para que 
o profissional seja preparado para compreender as diferentes dimensões da dor e realizar o adequado 
manejo da dor total. 
Parecer do Comitê de Ética: 1.358.641 
 

É HORA DE DECIDIR? DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE E SEUS CONFLITOS ÉTICOS 
 

Liliane Pereira 
 

Resumo: objetivou caracterizar a produção cientifica nacional sobre as diretivas antecipadas de vontade 
aplicadas ao doente terminal e os conflitos éticos vivenciados por ele e seus familiares, nos últimos cinco 
anos. O método utilizado foi a revisão integrativa, com busca dos artigos publicados nas bases SCIELO, 
LILACS, MEDLINE, entre os meses de abril e maio 2018. Para tanto, foi utilizado os descritores Diretivas 
antecipadas, testamento vital e ética, este último associado aos dois primeiros. Totalizando 22 artigos, 
fizeram parte do escopo de análise 15 artigos, por não se adequarem aos critérios de inclusão. 
Preliminarmente será estabelecido os conceitos essenciais relativos a temática. A posterior constata-se 
que dos resultados emergiram duas categorias: autonomia do paciente, esta entendida como um legado 
das Diretivas antecipadas de vontade e dificuldades no processo de morte, uma vez que o olhar social e a 
cultura moderna entende-se como valor o prolongamento “inquestionável” da vida. Acredita-se que os 
achados deste estudo poderão contribuir para a produção cientifica de pesquisas e ampliar a 
compreensão das Diretivas antecipadas de vontade em consonância com a ética, a sensibilidade moral e 
os conflitos éticos que emergem no momento de decidir sobre terminalidade da vida nos diferentes 
espaços de atuação profissional. 
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EMOÇÕES ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS 
 

Isabella Queiroga Ramos Flöering 
Manuela Pimentel Leite 

Denilsen Carvalho Gomes 
Marcia Daniele Seima 

Letícia Barbosa Machado Chiumento 
 

Compreende-se como má notícia qualquer informação dada a um paciente ou familiar que possa afetar a 
visão individual sobre o presente e o futuro, alterando suas expectativas¹. O objetivo deste estudo foi 
identificar as emoções envolvidas no processo de comunicação de más notícias, por médicos residentes. 
Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo, realizado em um hospital público no sul do Brasil. A 
amostra foi composta por sete médicos residentes do primeiro ano dos programas de clínica médica e 
ortopedia e traumatologia. Os dados foram coletados, após assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, por meio de entrevistas gravadas e posteriormente transcritas. Para a análise, utilizou-se a 
Análise de Conteúdo². O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa das Faculdades Pequeno 
Príncipe sob registro CAAE nº 2.039.469. Quanto aos resultados, os participantes listaram sentimentos 
como: tristeza, apreensão, ansiedade, medo, insegurança, obrigação e culpa. Por outro lado, destacaram 
o sentimento de dever cumprido, alívio e empatia/vínculo. Notou-se também que os residentes percebem 
a comunicação de notícias difíceis como uma atribuição da profissão e obrigação moral, revelando o 
sentimento de dever cumprido após a comunicação. Conclui-se que capacitações e atualizações sobre o 
tema de comunicação de más notícias se fazem necessárias, com a utilização de intervenções que 
contemplem a subjetividade envolvida neste processo. Para tal, é importante o envolvimento dos 
profissionais de Psicologia, de forma a proporcionar um momento para o médico revisitar, elaborar e 
ressignificar as emoções vivenciadas durante a prática clínica, contribuindo para uma assistência integral 
e humanizada ao paciente. 
Parecer do Comitê de Ética: 2.039.469 
 

ENTENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTADO 
EM PRINCÍPIOS BIOÉTICOS E VALORES 

 
Tyciana Paolilo Borges 

Darci de Oliveira Santa Rosa 
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho 

Liliane de Souza Cruz 
Kelly Cruz Pimentel Sampaio 

 
Os profissionais de enfermagem vivenciam, durante o seu atendimento, os direitos humanos nas relações 
de cuidado com os usuários da saúde. Na maioria das vezes esses usuários se encontram em condições 
de vulnerabilidade socioeconômica, com autonomia reduzida e limitações à tomada de decisão, gerando 
impacto na saúde individual e na satisfação da assistência. Nas exigências de tomada de decisão em saúde 
é necessário que a equipe de enfermagem, em seu cotidiano, assegure esses direitos, através do 
entendimento sobre os direitos humanos. Objetivou compreender como os profissionais de enfermagem 
entendem os direitos humanos fundamentando-se em princípios bioéticos e valores. Pesquisa 
fenomenológica. A técnica de coleta de dados foi a entrevista fenomenológica realizada com 11 
profissionais de enfermagem, nos meses de fevereiro e março de 2015, em uma Instituição Pública de 
Saúde de Salvador-BA. O referencial da configuração Triádica Humanística-Existencial resultou em 
categorias empíricas fundamentadas na Bioética e nos valores. Os profissionais de enfermagem 
fundamentam sua compreensão sobre os direitos humanos considerando os princípios bioéticos e valores 
como: autonomia, dignidade, universalidade, beneficência, alteridade, respeito, direito do usuário e 
privacidade. Considera-se, portanto, essencial que a equipe de enfermagem utilize os princípios da 
beneficência, do respeito à autonomia e da alteridade, além do respeito aos direitos de serem informados, 
à privacidade e à identidade pessoal na prestação de cuidados ao usuário, no intuito de beneficiá-lo, 
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reconhecendo suas singularidades, contribuindo assim para mudanças no agir profissional. Respeitar os 
direitos humanos e valorizá-los independe de qualquer condição, constitui-se em um valor essencial à 
vida humana, e foi apresentado nesse estudo, como um valor moral. 
Parecer do Comitê de Ética: 932.998/2014 
 
ESCOLHI O PARTO DOMICILIAR: COMO REGISTRO MEU FILHO? 

 
Pricilla Porto Quadro 
Marilu Correa Soares 

Greice Carvalho de Matos 
Luiza Rocha Braga 

Susana Cecagno 
Cássia Luíse Boettcher 

 
O presente resumo é parte dos resultados da pesquisa “Parto domiciliar: Retrocesso, modismo ou busca 
por respeito?” cujo objetivo foi conhecer a vivência de mulheres que optaram pelo Parto Domiciliar. 
Estudo qualitativo e descritivo. Participaram dez mulheres que optaram pelo parto domiciliar e foram 
contatadas a partir de grupos de apoio à gestação nas redes sociais. A coleta de dados se deu por meio 
de entrevista semiestruturada, individual e gravada. Dentre os resultados relacionados as redes de apoio 
identificadas pelas mulheres, mais de uma participante relatou a dificuldade em realizar o registro de 
nascimento. As situações descritas retratam situações de prejulgamentos em relação ao parto domiciliar 
e, principalmente, o estereótipo inculcado às mulheres que optam por esse tipo de parto. Apesar das 
vivências positivas no parto, as mulheres verbalizaram o constrangimento desnecessário que passaram 
para registrar seus filhos. Muito além do constrangimento, o direito dessas famílias de registrarem seu 
filho foi violado, embora ter a certidão de nascimento preenchida por qualquer cartório seja assegurado 
de acordo com a Lei n°12.662. Percebe-se nos depoimentos que, embora as equipes que realizaram o 
atendimento ao parto no domicílio não tenham fornecido a Declaração de Nascido Vivo, realizaram 
orientações ao casal sobre como proceder para registrar seus filhos. Ao conhecermos as redes de apoio 
das mulheres que optam pelo parto domiciliar, percebe-se a importância das relações entre as pessoas 
que compartilham e fazem diferença no processo de escolha. Porém, na rede de apoio secundária 
apontada pelas mulheres foi possível pressupor que ainda prevalece no senso comum a representação 
social do parto domiciliar como um ato de irresponsabilidade. O julgamento pela sociedade da escolha 
por este tipo de parto gera frustrações e constrangimentos àqueles que buscam resgatar o parto como 
um evento natural e único. 
Parecer do Comitê de Ética: 2.386.196 
 

ESPIRITUALIDADE DO ESTUDANTE DE MEDICINA: UMA APROXIMAÇÃO DA BIOÉTICA E TEOLOGIA NA 
FORMAÇÃO MÉDICA 
 

Simoni Maria Teixeira Ricetti 
Bruno de Paula Checchia Liporaci 

Amanda Küster Roderjan 
Aline da Silva Tezotto 

Waldir Souza 
 

O presente trabalho visa realizar uma reflexão sobre a importância de um espaço para o cuidado da 
espiritualidade do estudante de medicina. Enfatiza-se a necessidade deste acolhimento diante de um 
modelo educacional que valoriza a meritocracia, o individualismo e a competitividade e que por vezes 
desencadeia uma enorme angústia existencial. É notável o aumento do índice de depressão e suicídio em 
estudantes de medicina. Diante deste cenário questiona-se: As escolas médicas tem se preocupado em 
criar espaços onde o estudante possa deixar transparecer as suas vulnerabilidades? Como compartilhar 
os momentos de dissabor num estado de constante ranqueamento? Quais os elementos pedagógicos a 
universidade deve buscar para atender aos apelos de sentido do estudante de medicina? Uma formação 
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integral exige um cuidado integral, um olhar transdisciplinar e a construção de novos paradigmas. O 
resgate da espiritualidade ao cenário acadêmico vem oportunizando amplos debates devido à 
importância que a mesma desempenha na condição humana e o papel que ela processa no 
enfrentamento de crises e dos dilemas que se manifestam na trajetória da vida. A experiência da 
transcendência se exterioriza no mais imanente do ser humano, pelas nossas relações e experiências com 
o outro. O cultivo da alteridade apresenta-se como um convite à experiência de sentido. Objetivo: 
Verificar em que medida a teologia e a bioética clínica respondem de forma pertinente aos conflitos 
existenciais e morais que emergem durante a graduação de medicina. Método: Análise crítica e revisão 
de literatura. Considerações: Para além da educação formativa, a universidade tem compromisso com 
promoção humana e com o reconhecimento do estudante em sua integralidade, incluindo sua dimensão 
espiritual. Assim como o cuidado no método clínico deve ocorrer centrado na pessoa, STEWART alerta 
que o ensino também deve ocorrer em um contexto de atenção e cuidado com o educando como médico 
em desenvolvimento. 
 
ESTÁGIO INTEGRADO EM PSICOLOGIA HOSPITALAR: INTERLOCUÇÕES DA GRADUAÇÃO COM A 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

 
Ana Carolina de Campos 
Manuela Pimentel Leite 

Letícia Barbosa Machado Chiumento 
 

A evolução do conhecimento e da gestão em saúde favorece novas oportunidades e possibilidades para 
a atuação da Psicologia nesta área, mas ainda faz-se necessário que as universidades ofertem uma 
formação que atenda às necessidades particulares deste contexto. A formação teórico-prática é indicada 
como a principal estratégia para uma formação acadêmica voltada ao desenvolvimento de repertórios e 
competências para a atuação no Sistema Único de Saúde. Sendo assim, o presente trabalho tem como 
objetivo apresentar, por meio de um relato de experiência, um estágio de graduação em Psicologia 
Hospitalar integrado a um Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência. As 
atividades foram desenvolvidas por uma acadêmica de quarto ano, em um estágio não-obrigatório, junto 
a uma psicóloga residente de segundo ano. A atuação concentrou-se na UTI Geral de um hospital da região 
metropolitana de Curitiba, no período de fevereiro a junho de 2017, e todas as intervenções realizadas 
foram orientadas pela psicóloga da instituição, supervisora do estágio e preceptora do programa de 
residência. A acadêmica observou as atividades realizadas pela psicóloga residente e pôde aproximar-se 
do trabalho de humanização desenvolvido na unidade intensiva. Nota-se que houve participação ativa da 
acadêmica nas discussões de caso com a residente após a observação dos atendimentos e das reuniões 
de equipe, proporcionando uma valiosa troca de conhecimento entre as estudantes e resultando em uma 
atuação psicológica mais consciente e comprometida. Conclui-se, então, que o estágio integrado 
promoveu maior qualificação da formação e do atendimento em Psicologia Hospitalar e estimulou o 
diálogo e a troca de experiências. 
 
ESTRATÉGIAS PARA O CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA CRÔNICA – DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 
Eliana Rezende Adami 

Marillise Silvaes Moraes 
Eliton Migacz Pietczak 

Larissa Welker Costa 
Bianka Dewes Steffen 

Andrea Emanuela Chaud Hallvass 
 

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM), trata-se de um distúrbio metabólico causando a hiperglicemia, 
oriunda de defeitos da secreção da insulina. É de extrema importância que se faça o rastreamento, 



68 
 

 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba, Paraná, Brasil 

2018 

diagnóstico e tratamento correto para cada paciente. Estes pacientes necessitam também de uma 
atenção básica à saúde como informações nutricionais, atendimento de saúde bucal e demais 
complicações que o DM possa trazer. Objetivo: Discorrer acerca de informações pertinentes aos cuidados 
que profissionais da saúde devem adotar para com pessoas portadoras de DM2. Métodos: Trata-se de 
uma reflexão teórica realizada através de uma pesquisa bibliográfica na literatura. Resultados: O estudo 
mostrou que O Brasil ocupa a 4ª posição entre os países com maior número de DM, onde chega a cerca 
de 11,9 milhões em 2013. Os fatores de risco incluem maus hábitos alimentares e estilo de vida. Entre as 
primeiras causas de mortalidade e de hospitalizações no SUS, apresentam-se a DM e a hipertensão arterial 
sistêmica Discussão: Existem várias maneiras que o profissional pode atuar no sentido de auxiliar essas 
pessoas, orientando-as na necessidade de reeducação alimentar e mudança de hábitos inadequados, 
salientar a necessidade do cuidado com os pés, higiene bucal, além dos cuidados com o tratamento 
medicamentoso, assim o profissional pode adotar os princípios bioéticos da beneficência buscando bons 
resultados e deixar que eles usem de sua autonomia de aderir ou não as orientações prestadas. 
Conclusão: Deste modo conclui-se que o acompanhamento da equipe de atenção básica ao paciente 
portador de DM tipo 2, se faz necessário em todos os aspectos, como psicológico, saúde dos pés, saúde 
bucal, controle glicêmico e acompanhamento alimentar. 
 

ESTUDO BIOÉTICO DO CASO HENRIETTA LACKS: IMORTALIDADE E INJUSTIÇA 
 

Glória Elena Ribeiro Alfa Santucci 
 

Introdução: O século XX foi marcado pelo avanço da biotecnologia, muitas vezes, contudo, em detrimento 
de questões éticas e de direitos humanos, como o caso de Henrietta Lacks (1920-51), talvez um dos 
maiores anonimatos da ciência. Em 1951, no Hospital Universitário John Hopkins(EUA), ela foi 
diagnosticada com uma forma atípica de câncer. Células retiradas do tumor, sem seu consentimento ou 
conhecimento, não só sobreviveram como se multiplicaram indefinidamente em laboratório, fenômeno 
este biologicamente único. Por essa razão, sua linhagem, chamada de “HeLa", foi utilizada para entender 
o metabolismo celular, desenvolver vacinas (como a da Poliomielite) e foi até levada ao espaço. Lacks, 
porém, morreu no mesmo ano da coleta, e sua família demorou mais de vinte para descobrir que as 
células HeLa estavam espalhadas aos milhões pelo mundo. Recentemente descendentes iniciaram um 
movimento que envolve comunidade científica e sociedade pelo justo reconhecimento e reparação por 
tais contribuições. Esse trabalho visa colaborar com esse esforço. Objetivos: discutir sob o ponto de vista 
Bioético o caso de Henrietta Lacks, sua singularidade e como foram tratadas a ética e moral dos 
envolvidos. Metodologia: Informações foram extraídas da literatura médica e de relatos biográficos. Os 
conceitos discutidos passam por Kant e Beauchamp, sendo orientados pela bioética, princípios e virtudes. 
O método empregado foi de revisão bibliográfica e discussão teórica, com achados recentes e estudos 
diversos. Resultados: A análise demonstra como os princípios fundamentais da bioética - Autonomia, 
Equidade, Justiça, Beneficência, Não-Maleficência- foram distorcidos no sequestro da linhagem HeLa e 
nos processos exploratórios dele resultante. Conclusão: os achados reafirmam a necessidade, atualmente 
defendida por outras discussões emergentes entre Academia, Governos e Sociedade, de seguir 
desconstruindo métodos e epistemologias da ciência moderna buscando que contribuições para o 
desenvolvimento da humanidade não sejam mais invisibilizadas, como ocorre historicamente nos demais 
campos do conhecimento. 
 

ÉTICA E ESTÉTICA: UM OLHAR SOBRE A BIOÉTICA 
 

Daniel Pepes Athanásio 
 

Introdução: A ética toma diferentes linhas de fundamentação para suportar sua estrutura de análise. 
Busca-se especular fundamentos da ética que consideram um viés estético relacionado à moral. A ética 
se efetiva socialmente quando seus preceitos a respeito do comportamento humano se traduzem na 
moral e, dessa forma, ganham caráter prático e efetivo. Esse caráter pode ser uma das possibilidades de 
desempenho da Bioética, por que a mesma é tida com uma ética prática. Objetivo: Refletir a respeito da 
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consideração do caráter estético da ética como possibilidade para a Bioética. Metodologia: Análise 
reflexiva da literatura buscando responder a ideia de uma moralidade observada (também) pelo viés 
sensível.  Discussão: Argumenta-se que a moral tem aspectos estéticos que a tornam, em certos casos, 
um elemento mais sensível do que racional. A ética é uma atividade racional, seu objetivo é teorizar a 
respeito do comportamento humano. A moral, sendo viés da ética, toma em relação a essa um viés mais 
prático. É a moral que impulsiona a ação. Uma abordagem prática da ética deveria partir, então, do 
objetivo de alcançar maneiras de atingir a moral da sociedade. A partir do entendimento da moral como 
elemento sensível, entende-se esse caráter estético da ética. Tal caráter pode se expressar de duas formas 
principais: [1]questão da sensibilidade na formação da moral: condicionantes estéticos da moral; 
[2]sensibilidade como questão a ser considerada no processo de ensino de um pensamento ético que 
busca alcançar efetivação moral. Considerações finais: Por compreender que a moral possua um viés 
estético, entende-se que essa sensibilidade deva ser considerada na formulação e no ensino da ética. Uma 
das alternativas pode ser a utilização da Arte. Por ser uma área diretamente ligada à sensibilidade, sugere-
se a consideração da Arte como ferramenta no ensino e na consolidação de um pensamento ético em 
moral para um indivíduo/grupo/sociedade. 

ÉTICA E HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES MELITOS 
TIPO 1 

 
Liliane de Souza Cruz 

Albert Ramon Oliveira Santos 
Carlos Jefferson do Nascimento Andrade 

Tyciana Paolilo Borges 
 

O diabetes melito tipo 1 (DM1) é o distúrbio endócrino mais frequente na infância e na adolescência e 
apresenta incidência crescente com alta morbimortalidade. Por esse motivo, as políticas de saúde no 
Brasil vêm dando cada vez maior atenção às pessoas com DM1, com forte referência à legislação vigente. 
O atendimento ético e humanizado à esse público é parte integrante, e não menos importante, da 
assistência de qualidade com maior satisfação da clientela. Têm-se como objetivo analisar o atendimento 
ético e humanizado às crianças e adolescentes com DM1, acompanhadas em um serviço hospitalar de 
Endocrinologia Pediátrica. Trata-se de um estudo observacional transversal realizado em um hospital de 
grande porte na cidade de Salvador-BA. As principais características do estudo foram realizadas através 
da observação direta do atendimento prestado no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica deste 
Hospital. Observou-se 79 atendimentos de crianças e adolescentes diagnosticadas com DM1. O 
compromisso ético, estético e político da humanização assenta-se nos valores de autonomia e 
protagonismo dos sujeitos, de corresponsabilidade entre eles, de solidariedade nos vínculos 
estabelecidos, dos direitos dos usuários e da participação coletiva no processo de tratamento da doença. 
Identificou-se que ocorre o cuidado ético e humanizado, nesse serviço, segundo o julgamento do 
atendimento realizado e a satisfação expressada pelos usuários. No entanto, as condições apresentadas 
nesse estudo, podem ser consideradas como privilegiadas, não representando à realidade da maioria dos 
serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. 
Parecer Comitê de Ética: 1.813.764 
 

EX-PORTADORES DE HANSENÍASE: SIGNIFICADOS E SENTIMENTOS SOB A ÓPTICA DA BIOÉTICA 
 

Sirvani Eleuterio 
José Vitor da Silva 

 
Os objetivos deste estudo foram conhecer o significado de ter sido vítima da hanseníase;conhecer os 
sentimentos de ter passado pela experiência da hanseníase sob a visão da Bioética. Foi de abordagem 
qualitativa, do tipo descritivo-exploratório e transversal.A amostra constituiu-sede 20 pessoas vitimadas 
de hanseníase que viviam na Colônia Santa Fé, Três Corações, MG.A amostragem foi intencional ou 
teórica. Utilizaram-se os seguintes instrumentos:1) Caracterização sociodemográfica e 2) Roteiro de 
entrevista semiestruturada, formado por duas perguntas abertas, relacionadas com os significados e 
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sentimentos de ter sido acometido pela hanseníase. Foi utilizado o método do Discurso do Sujeito 
Coletivo, baseado na Teoria das Representações Sociais. Observou-se que 55% dos entrevistados eram do 
sexo feminino; a média de idade foi de 69,40 anos (DP+9,23); 80% eram católicos, 85% possuíam ensino 
fundamental incompleto e 65% tinham filhos. Dos significados de hanseníase, emergiram as seguintes 
ideias centrais: “Doença que não esperava, aparece sem se saber como”, “Doença com diversos 
significados”, “Doença comum, normal e fácil de ser convivida”, “Doença hereditária”, “Doença muito 
triste e provoca separação da família”, “Doença do sangue, ruim, feia e prejudicial” “Lepra”, “Câncer de 
hoje” e “Doença com diversos sinais e sintomas”. Quanto aos sentimentos por ter sido acometido por 
hanseníase, foram evidenciados pelas seguintes expressões: “Tristeza e outros sentimentos”, “Abandono 
e exclusão”, “Medo do preconceito e vergonha”, “Revolta, medo e abandono”, “Decepção”, 
“Desigualdade”, “Prejudicado”. Concluiu-se que a hanseníase é uma doença que necessita da proteção 
da bioética para o estabelecimento das reflexões referentes aos estigmas e preconceitos ainda existentes. 
Parecer Comitê de Ética: 1.907.248 
 

FINITUDE DA VIDA: PRECISAMOS FALAR SOBRE ELA 
 

Mirian de Souza Pinheiro 
Anor Sganzerla 

Marta de Souza Pinheiro 
Tâmara Ísis Cagni 

 
Nossos antepassados encaravam a morte como uma fase natural da vida sendo a mesma assistida pelos 
familiares em suas próprias casas dentro de um contexto de aceitação, rodeado pelos entes queridos e 
pelo seu próprio ambiente. Não falamos sobre a morte como processo natural de finitude de vida e nem 
como um fato que pode vir a abreviá-la de forma inesperada, talvez, por se tratar de algo que não 
sabemos ou não conhecemos, nos causando assim estranheza e medo. A perda de uma pessoa querida é 
também uma ameaça a nós mesmos frente à morte pois nos aproxima da nossa própria condição humana. 
Falar sobre a morte requer seriedade, ética e respeito diante dos valores pessoais, familiares e culturais. 
Realizar uma reflexão sobre a necessidade do diálogo sobre a Finitude da vida é pertinente diante da 
diversidade de patologias crônicas ou incuráveis na atualidade. Este é um estudo reflexivo, com busca nas 
bases de dados Scielo, Pubmed e Blogs afins sobre a problemática da Finitude da vida e a necessidade de 
discussão sobre o assunto. Diante da negação do diálogo sobre a morte não sabemos como agir quando 
a mesma acontece próxima a nós fazendo com que tomemos decisões diversas que nem sempre se 
aproximam de um fim digno para a pessoa acometida pela doença. É óbvio que a vida é mais contagiante, 
porém diante da grande evolução da medicina atual que pode prolongar vidas por períodos significativos 
faz-se necessário esse diálogo como uma forma de preservar a morte digna para cada um de acordo com 
sua escolha. 
 
FORMAÇÃO EM SAÚDE E BIOÉTICA: UMA EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL 

 
Patricia Maria Forte Rauli 

Luiza Tatiana Forte 
Leide da Conceição Sanches 

 
RESUMO: Introdução: A educação precisa enfrentar o desafio de reformular seus pressupostos e práticas, 
de maneira a responder às novas exigências éticas, humanas e planetárias. Neste sentido a Bioética, como 
uma nova ética científica que combina humildade, responsabilidade e competência, numa perspectiva 
interdisciplinar, tal como proposto por Van Ressleaer Potter nos idos de 1970, coloca-se como 
fundamento sensível para a educação crítica e transformadora. Objetivo: demonstrar a Bioética não 
apenas como ciência e disciplina, mas como uma base inerente e norteadora da educação em saúde. 
Relato de Experiência: Trata-se da experiência de uma instituição de ensino superior que reúne 1.300 
estudantes de graduação, pós-graduação e residência, que tem por princípio norteador a formação 
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humanista, crítica e reflexiva, permeada pela responsabilidade social e pelo compromisso com a defesa 
da cidadania e da dignidade humana. Tomando por base as Diretrizes Curriculares Nacionais para a área 
da Saúde, a IES elegeu a educação em Bioética como ponte capaz de conciliar ciência, ética e vida, a ponte 
para o futuro, implantando um Núcleo de Bioética institucional (NB). O NB é composto por docentes, 
discentes e colaboradores e reúne diversas ações institucionais, interinstitucionais e internacionais em 
Bioética. Resultados: Como resultado de suas atividades em 2016-2018, o NB desenvolveu as seguintes 
ações: Bioética como eixo transversal no Curso de Medicina e Programas de Residência; Desenvolvimento 
da Metodologia da Problematização e Complexidade para o ensino em Bioética; Comitê de Ética em 
Pesquisa (com caráter de orientação aos pesquisadores); Coedição em Revista Ibero-americana de 
Bioética, entre outras. Conclusões: A participação efetiva da comunidade acadêmica em disciplinas, 
estudos, pesquisas e eventos em Bioética constitui um pilar fundamental para a educação em saúde, 
possibilitando o processo de construção e formação de profissionais comprometidos com a ética da vida, 
numa perspectiva esperançosa para a educação. 
 

HUMANISMO E CIÊNCIAS: UMA APROXIMAÇÃO ATRAVÉS DA BIOÉTICA 
 

Nilo Henrique Neves dos Reis 
 

Uma das caraterísticas mais significativas da produção renascentista, entendendo o humanismo como 
postura intelectual, foi a de colocar o aspecto racional do homem como problema central de suas 
reflexões, deixando em segundo plano a discussão sobre a sua natureza física, e moldando a ideia, 
defendida posteriormente por Kant, de que o homem é um fim em si mesmo. Desde então, o pensamento 
humanista ganhou contornos diversos, e foi a pedra angular que arregimentou o pressuposto da 
ordenação civil sob o princípio de que o indivíduo tem uma dignidade intrínseca. As ciências se 
desenvolveram sob valores da ideologia capitalista, e com a intenção de compreenderem a realidade, 
com sua plasticidade criativa, serviram ora para reproduzir as necessidades do capital, ora para fornecer 
os ingredientes imprescindíveis ao controle e à produção do capital, segundo Mészáros. A produção de 
conhecimento e o domínio da natureza e do homem se insere no rol das forças produtivas, obedecendo 
ao modo material em que a sociedade se estrutura a fim de reproduzir o capital, consoante leitura 
marxista. Graças ao prestígio que as ciências desfrutam na contemporaneidade, a realidade histórica e 
social mostra a sua influência nas decisões políticas e jurídicas, cujo discurso solicita que as exigências 
éticas não sejam um óbice a rotina científica. Compete às ciências a compreensão da realidade e o sentido 
da própria existência humana, enquadramento teórico que, a serviço do capital, pode levar à falência dos 
princípios humanistas inaugurados na modernidade. Nesta comunicação, defendemos um retorno às 
concepções do humanismo cívico, contextualizadas com às exigências históricas e sociais, para formação 
de um ethos humanista capaz de reconciliar o domínio das ciências com a efetiva existência humana. 
 

HUMANIZAÇÃO DO ÓBITO: ROTINAS E DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
NO ATENDIMENTO AO ÓBITO INFANTIL NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL 
INFANTIL 

 
Luísa Todeschini Pereira Oliveira 

 
Introdução: Quase totalidade dos óbitos hospitalares em pediatria ocorre nas Unidades de Terapia 
Intensiva Pediátrica (UTIP), embora o morrer seja um evento pertencente à vida, quando esse se dá na 
infância, o mesmo costuma ocupar um lugar de destaque. São diversos os desafios enfrentados pelos 
profissionais de saúde nesse cenário, desde fatores culturais, associados ao tabu da terminalidade na 
infância, como também questões profissionais e individuais. Objetivo: Identificar rotinas e dificuldades 
enfrentadas pelos profissionais no atendimento de situações de óbito nas Unidades de Terapia Intensiva 
Geral e Neonatal de um hospital infantil. Método: Estudo qualitativo, fizeram parte 29 profissionais das 
áreas de medicina, enfermagem, psicologia e serviço social que atendem na UTIP. Os dados foram 
coletados por meio de entrevista estruturada e discutidos através da análise de conteúdo. Projeto 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 67840117.9.0000.5361. Resultados: Emergiram as 
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seguintes categorias: caracterização do atendimento ao óbito, rotinas e dificuldades. De acordo com os 
resultados conclui-se que os profissionais desconhecem as atribuições uns dos outros, suas ações são 
fragmentadas, pouco se discute sobre o tema, sendo esse tipo de atendimento considerado um dos mais 
difíceis no cotidiano hospitalar. Inexistem protocolos institucionalizados, os profissionais enfrentam 
dificuldades pessoais, institucionais e culturais. Os participantes pontuam a importância do atendimento 
ao óbito iniciar antes mesmo da morte, sendo o vínculo com a família um importante elemento da 
qualidade da assistência. Conclusões: Nesse sentido observa-se a necessidade da implementação de 
práticas que promovam a integralidade do atendimento em saúde, problematizem o preparo dos 
profissionais em relação a morte e por fim a superem o modelo de atenção em saúde, voltada para o 
cuidar (ortotanásia) e não apenas o curar (distanásia) para que assim os princípios da bioética, política de 
humanização e da dignidade no morrer se façam presentes no cotidiano hospitalar. 
Parecer Comitê de Ética: 67840117.9.0000.5361 
 

HUMANIZAÇÃO EM IMIGRANTES REFUGIADOS EM SANTA CATARINA: UMA AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA 
 

Jaqueline Sueli Horodeski 
Henrique Osni Schwarz 

Luan César Engelke Moura Costa Sabino 
Renata Campos 

Thiago Rocha da Cunha 
Simone Schelbauer Moreira Paes 

 
Introdução: Devido aos direitos humanos violados, os imigrantes refugiados são expostos a condições que 
podem precipitar o desenvolvimento de problemas respiratórios. Objetivo: Avaliar a função respiratória 
em imigrantes Haitianos refugiados. Métodos: Foram avaliados 241 refugiados Haitianos que 
concordaram em participar da pesquisa e tiveram sua função respiratória avaliada por meio da força 
muscular inspiratória (PImáx) e expiratória (PEmáx), pico de fluxo expiratório (PEF), e capacidade 
inspiratória (CI). Resultados: dos 241 haitianos entrevistados, 83,3% eram do sexo masculino com idade 
entre 29 e 38 anos. Estavam em refúgio no Brasil entre 18 e 24 meses e houve predominância de ensino 
médio completo (68%). Na avaliação respiratória não foram encontradas alterações significativas em 
relação a literatura vigente no que diz respeito a PiMAx (107,26±18,48 cmH20); Pemax (109,17±17,15 
cmH20); e na CI (3525,31±17,15 ml). Contudo, o valor de PEF (112,03±96,01lpm) foi diferente do previsto 
e esperado para a amostra. Conclusão: Os dados demonstram uma diminuição dos valores de pico de 
fluxo expiratório, que apontam para a possibilidade de doenças restritivas no sistema respiratório, e que 
devem ser devidamente investigados junto as condições de saúde e humanização que estes refugiados 
estão expostos. 
Parecer Comitê de Ética: 053794/2017 

HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO NO NOVO IML CURITIBA – REFLEXÃO 
 

Letícia Hanae Kato 
Rafael Bandeira Chruscinski 

Marcio Fabiano Bastos 
Eneida Kuchpil 

 
Introdução: Desde 1975 o Instituto Médico Legal presta vários serviços ao público. Muitas pessoas com o 
emocional fragilizado precisam do IML para dar seguimento nos trâmites legais quando seus entes 
queridos morrem. Outros são as próprias vítimas da violência urbana e necessitam realizar exames e 
serem confortadas numa hora difícil. O novo IML de Curitiba – PR tem uma estrutura funcional pensada 
na humanização do atendimento a quem precise. Objetivo: Esse trabalho visa elencar as inovações 
trazidas pela nova estrutura para humanizar o atendimento em momentos delicados. Método: Análise 
reflexiva a partir do projeto arquitetônico, correlacionando este projeto e suas interferências no trabalho 
dos profissionais de saúde ali existentes, interpretando como esses profissionais associam as 
transformações arquitetônicas com a adequada dinâmica do trabalho efetuado. Resultado: O estudo 
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funcional das plantas arquitetônicas da nova estrutura revela melhorias na experiência do público no IML 
que humanizam o atendimento. Uma delas é a disponibilização de entradas diferentes para vítimas e 
possíveis agressores. Outra mudança percebida foi em relação ao tratamento dos familiares na hora do 
reconhecimento de cadáver. No novo modelo esse processo se tornou menos impactante ao poupar 
contatos desnecessários com outros necropsiados. Quanto à circulação de funcionários percebemos que 
ficou restrita a uma área funcional do prédio em que o público não tem acesso. A área externa atual 
contempla jardins e gramado planejados de forma a trazer um bem estar aos circulantes. Além disso, a 
entrada e saída de veículos de serviço (funerários, policiais, funcionários) não cruzam com os do público 
por conta da existência de uma entrada exclusiva. Considerações finais: O novo projeto do IML mostra 
que uma dinâmica espacial bem estruturada tem a capacidade de oferecer aspectos humanísticos, pouco 
valorizados num momento para o qual ninguém está preparado. 
 

IDENTIFICAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS REQUERIDAS DO ENFERMEIRO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
PARA OS CUIDADOS PALIATIVOS: TESTE PILOTO 

 
Gianni Karla Baungart 

Therezinha Graziella Barbosa 
Viviane Rodrigues Cardoso 

Marisa Inês Corradi 
Bianca Meira dos Santos  
Sabrina de Freitas Castro 

 
Introdução: Cuidados paliativos, na assistência domiciliar, promove a qualidade de vida aos pacientes e 
familiares, que enfrentam doenças curáveis ou não, progressivas ou não, mas com sequelas limitadoras. 
Objetivo: Identificar e discutir as competências requeridas dos enfermeiros que atuam nas equipes 
multidisciplinares de atenção domiciliar nos distritos sanitários da Secretaria Municipal de Saúde de 
Curitiba. Método: O presente estudo é um recorte do projeto PIBIC Humanização e Cuidados Paliativos 
em Enfermagem, aprovado pelo comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 29 de 
maio de 2017 sob o parecer número 2.086.654, e aprovado pelo comitê de Ética da Secretaria de Saúde 
do Paraná em 19 de outubro de 2017 sob o parecer número 2.338.708. Estudo exploratório que buscou 
identificar o consenso de enfermeiros que atuam na atenção domiciliar (AD) do distrito Pinheirinho, com 
31 competências elencadas em um questionário, com inclusão de escala de Likert de cinco pontos. 
Resultado: Na amostra de 04 enfermeiros da AD, houve consenso para as 31 competências com 
percentuais acima de 75% de concordância, para todas as competências elencadas. O consenso favorável 
às competências propostas indica o reconhecimento do cuidado paliativo como prática assistencial de 
enfermagem na atenção domiciliar. Conclusão: O elenco de competências apresentou confiabilidade 
interna e fornece afirmações assertivas sobre a atuação do enfermeiro em cuidado paliativo na atenção 
domiciliar, possibilitando a continuidade do estudo com enfermeiros que atuam nas Equipes 
Multidisciplinar de Atenção Domiciliar dos demais Distritos Sanitários. 
Parecer Comitê de Ética: 2.086.654, 2.338.708 
 

IMPLICAÇÕES BIOÉTICAS DO USO TERAPÊUTICO DA CANNABIS SATIVA L. NO BRASIL 
 

Willian Pimentel 
Camila Mota Cavalcante 

Marcelo Sarsur 
Luciana Dadalto 

 
A utilização medicinal da Cannabis sativa L., usualmente chamada de maconha, é conhecida desde tempos 
remotos, devido às suas elevadas propriedades terapêuticas. As discussões acerca de seu uso medicinal 
são urgentes, vez que a proibição do uso recreativo da droga e a inclusão da erva na Portaria 344/1998 
do Ministério da Saúde, colocando-a em patamar de igualdade com a folha da Coca, entram em conflito 
com os estudos que demonstram os benefícios relacionados ao tratamento de diversas enfermidades. 
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Apesar da demonstração científica dos resultados positivos do uso medicinal, parte dos meios de 
comunicação transmite uma imagem negativa da maconha, relacionando-a sempre com o tráfico ilícito 
de drogas ou a rotulando como porta de entrada para outras drogas. Isso dificulta o avanço de pesquisas 
científicas com a planta, bem como o tratamento de inúmeras doenças. Por isso, é de grande importância 
que haja amparo do Estado para que o acesso medicinal da maconha seja universal, pois a saúde é um 
direito fundamental, previsto na Constituição. Dentre os direitos que emanam da garantia à saúde, um 
deles é configurado pelo direito a medicamentos, substâncias que atuam na saúde do paciente com vistas 
a prevenir, tratar e curar patologias, podendo estes ser extraídos das plantas precursoras das chamadas 
drogas ilícitas. Desta forma, sustenta-se que o critério reitor para a aprovação de uma substância 
medicinal deve ser a demonstração científica de seus benefícios, não se levando em conta o receio do 
abuso, impondo restrições indevidas aos direitos fundamentais à saúde e à vida. Assim, busca-se com esse 
estudo demonstrar que as justificativas apresentadas para impedir a utilização medicinal da Cannabis 
violam os princípios bioéticos da beneficência, autonomia e justiça, impedindo que o indivíduo tenha 
acesso a prescrições médicas adequadas e menos onerosas, proporcionando alívio de suas dores físicas e 
psíquicas. 
 

INCIDÊNCIA DA PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO BRASIL 

 
Gracinda Maria D'Almeida e Oliveira 

Cynthia França Wolanski Bordin 
Fernanda Cristina Ostrovski Sales 

Ana Carla Efing 
 

A automedicação é definida como a administração de medicamentos sem a prescrição por profissional 
habilitado, sendo um fenômeno de ocorrência mundial. Pode ser considerada como parte do 
autocuidado, porém esta constitui causa de preocupação quando praticada de forma desvinculada ao 
preconizado pelo uso racional de medicamentos. O presente estudo avaliou a incidência da 
automedicação entre os estudantes de cursos de graduação de uma Universidade do Sul do Brasil. A 
coleta de dados ocorreu a partir da aplicação de um instrumento de avaliação disponibilizado via 
plataforma Qualtrics®, contendo questões abertas e fechadas, relativas à caracterização do perfil 
demográfico dos participantes, frequência da prática da automedicação, da busca por orientação quanto 
ao uso de medicamentos, os principais motivos atribuídos para o uso de medicamentos e as classes 
medicamentosas empregadas. Os dados foram tabulados e submetidos a análise estatística descritiva. Os 
participantes eram majoritariamente do sexo feminino, com idade entre 18 e 25 anos. Os participantes 
do estudo afirmaram buscar com frequência informações sobre o medicamento destinado à prática da 
automedicação. Quando questionados sobre a compreensão e cumprimento das informações recebidas 
um número expressivo dos participantes respondeu afirmativamente. Com os dados obtidos foi possível 
concluir que a prática da automedicação está presente entre estudantes universitários, porém, estes 
buscam informações antes de utilizar o medicamento. Este comportamento corrobora resultados 
publicados em estudos que destacam a relação direta da frequência da prática da automedicação, com o 
nível de conhecimentos adquiridos na educação formal. 
Parecer Comitê de Ética: 1.845.360 
 

INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO 
 

Ligia Regina Pauli 
 

Uma forma de inclusão inovadora e diferenciada, utilizada desde a década de 70 nos EUA e Europa, vem 
sendo realizada no Brasil há mais de 25 anos e tem atingido resultados significativos permitindo que 
muitas pessoas com deficiência e pessoas em vulnerabilidade social possam ingressar no mundo do 
trabalho, não apenas cumprindo a lei de cotas, mas também permitindo que pelos direitos humanos estas 
pessoas possam tornar-se protagonistas das suas próprias histórias, quebrando barreiras do preconceito 
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e gerando produtividade ao empresário. O Emprego Apoiado como é chamada, é uma metodologia que 
visa conhecer o profissional desde sua família, a comunidade em que esta inserido e também busca obter 
as potencialidades e habilidades a serem desenvolvidas com objetivo de traçar perfil vocacional do 
indivíduo que ira permitir a melhor adequação da vaga desejada. Após a contratação é feito o 
acompanhamento no local do trabalho, em conjunto, técnico de EA e o profissional em questão para que 
este possa ter os apoios necessários e possa ter garantido seu direito de adequação ao ambiente 
proporcionando melhor adaptação. Entende-se que o acompanhamento deve ser realizado de forma a 
buscar a autonomia do profissional para que este possa adquirir segurança e confiança ao executar suas 
tarefas. Muitas pessoas com deficiência que não são contempladas pela lei de cotas desejam fazer parte 
do mercado competitivo e pelo EA é possível tornar este desejo uma realidade. Pelo olhar social que 
muitos empresários têm é feita a inclusão de pessoas que não seriam reconhecidas como capazes diante 
da sociedade.  Cada vez mais as pessoas com deficiência estão buscando seus direitos, já deixou de existir 
o tempo dessas pessoas serem consideradas fora do contexto adequado ao que se deseja uma sociedade 
que tem o preconceito e a resistência a frente de todo e qualquer direito humano. 
 

INVESTIGANDO A BIOÉTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Valquiria Elita Renk 
Allan Eduardo Souza Santos 

 
Esta é uma pesquisa de Educação e Bioética cujo objetivo é analisar se a cultura escolar no Brasil 
incorporou em seu fazer pedagógico, os saberes e conceitos da Bioética. O ponto de partida é a 
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2005), artigo 23, sobre a formação, informação 
em Bioética, cujos países signatários se comprometem a promover os enunciados, assim como fomentar 
a educação em Bioética em todos os níveis de ensino. É uma pesquisa qualitativa, exploratória com análise 
dos documentos oficiais da Educação: a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a LDB – Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação e a Diretriz Nacional da Educação em Direitos Humanos DNEDH. Investigou-se quais 
são as menções sobre a Bioética nestes documentos. Para organizar e analisar os achados da pesquisa, 
usa-se a metodologia de análise de conteúdo de Bardin (2011). Os resultados parciais da pesquisa 
mostram que a palavra Bioética não é mencionada nestes documentos, todavia foram encontrados 
termos referenciais que dialogam com a Bioética. Entre os referenciais mais citados estão a moral, 
diversidade cultural, valores, cultura e saúde, os termos com menos menções são ética, direitos humanos, 
gênero, dignidade, justiça e os termos vulnerabilidade e equidade não são mencionados. Isto indica que 
a educação ainda não incorporou a Bioética, mas, demonstra a preocupação com a formação moral, em 
valores e em saúde, e, por outro lado não apresenta a mesma preocupação com o ensino dos direitos 
humanos, da ética, da dignidade e da dignidade. A proposta de educação na BNCC, deixa quase invisíveis 
questões éticas atuais como a identidade de gênero, orientação sexual, mas o documento enfatiza o 
ensino religioso. Os resultados da pesquisa serão discutidos sob a perspectiva da Bioética de Potter 
(2016), Hossne(2006) e Morin (2011) na Educação. 
 

JUSTIÇA BRASILEIRA DESRESPEITA AUTONOMIA DO PACIENTE 
 

Fernanda Schaefer Rivabem 
 

Há de fato no Brasil uma obsessão histórica, científica e cultural pelo controle do corpo que resulta das 
tentativas de controle da própria subjetividade humana, fruto do Biopoder que atua constantemente nos 
corpos controlando-os, marcando-os, dirigindo-os, estimulando-os, adestrando-os e limitando-os. 
Desconsidera-se a dignidade do paciente, sua autodeterminação, em nome de uma irrestrita obrigação 
de se tratar apenas por haver tratamento disponível. Exemplo dessa obsessão ocorreu em 28 de 
novembro de 2017 quando um juiz da 2a. Vara Cível de Trindade (GO) determinou a interdição por dois 
anos de um jovem de 22 (vinte e dois) anos (juridicamente capaz), doente renal crônico, que se nega a 
continuar o tratamento de hemodiálise, nomeando a mãe do rapaz como sua curadora determinando que 
adote as providências necessárias para o cumprimento das prescrições médicas.  Com essa interdição, o 
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Estado demonstra clara disposição em intervir e limitar a autonomia da pessoa sobre o próprio corpo 
considerando esse direito de personalidade absolutamente indisponível (arts. 13 e 15, do Código Civil). E 
é essa interpretação que colide frontalmente com o princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana (art. 1o., III, CF) e com a regra de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão 
em virtude de lei (art. 5o., II, CF). A presente pesquisa, a partir do estudo de referencial bibliográfico, 
pretende demonstrar que afastar do alcance da autonomia do paciente sobre o próprio corpo com 
fundamento em modelos éticos e sociais preestabelecidos conduz à degradação do próprio titular do 
direito que, por escolhas pessoais ou por questões clínicas, não consegue se adequar a esses padrões. 
Negar ao paciente o direito de não se submeter a um tratamento clínico, consciente das consequências 
de sua decisão, é negar-lhe a própria dignidade humana. 
 

LIMITAÇÕES PSICOSSOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA DE LITERATURA 

 
Diego da Silva 

 
O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre as limitações psicossociais e qualidade de vida (QV) 
em pacientes oncológicos. Para tanto foi realizada revisão integrativa de literatura na base de dados 
científicos Scielo. Como descritores de busca, foram utilizadas as palavras “Câncer” e “Qualidade de Vida”. 
Os artigos selecionados para análise deveriam ter sido publicados nos últimos cinco anos e conter 
informações claras sobre o cotidiano de pacientes oncológicos, bem como as disfunções 
psicológicas/sociais decorrentes do diagnóstico e tratamento do câncer. Defini-se QV como "a percepção 
do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações". A avaliação da QV de pacientes em 
tratamento quimioterápico pode possibilitar melhor compreensão da intensidade e quantidade dos 
sintomas do paciente e da importância que isso tem na sua saúde, permitindo melhorar o planejamento 
da estratégia terapêutica. Considera-se que o câncer pode afetar de forma significativa a QV dos 
indivíduos acometidos pela doença. Limitações psicológicas e sociais também são comuns nesta 
população. Não é raro perceber nas publicações a expressividade de sentimentos tais quais medos, 
angústia, sofrimento e auto estima rebaixada. Transtornos mentais como ansiedade, depressão, stress 
pós-traumático, deturpação da imagem corporal, entre outros são evidentes. O isolamento social, as 
falhas na comunicação, problemas conjugais, sexuais, atividade laboral reduzida e perda de interesse em 
atividades prazerosas prejudicam ainda mais a QV dos pacientes. Assim, há necessidade de intervenções 
multidisciplinares que visem minimizar o sofrimento dos pacientes oncológicos de forma global. 
 

MAGISTÉRIO PONTIFÍCIO, BIOÉTICA E O CUIDADO COM O ENFERMO: UMA ANÁLISE DAS MENSAGENS 
PARA O DIA MUNDIAL DO ENFERMO 

 
Giovana Maestrelli 
Felipe Sérgio Koller 

 
Esta pesquisa analisa as 26 mensagens pontifícias para o Dia Mundial do Enfermo, instituído pelo Papa 
João Paulo II em 1992 e celebrado todo dia 11 de fevereiro, procurando destacar as principais 
contribuições desses textos para o cuidado do enfermo, assim como apontar os seus limites. As 
mensagens foram analisadas sob três aspectos: a compreensão do sofrimento, o cuidado imediato e 
pessoal com o enfermo e a responsabilidade da Igreja institucional e da sociedade pela saúde. Constatou-
se que a experiência da enfermidade é o grande destaque das mensagens de João Paulo II, que enfatiza o 
valor salvífico e corredentor do sofrimento oferecido em união com os sofrimentos de Cristo, embora 
trate também dos outros aspectos. Bento XVI continua essa leitura, mas a tira do foco da mensagem e lhe 
dá nuances diferentes, assumindo uma perspectiva mais existencial. Suas mensagens são enquadradas 
dentro da conjuntura da responsabilidade da Igreja, em alguns casos, ou da sociedade, em outros, 
detendo-se pouco sobre os aspectos do cuidado pessoal com o enfermo. É esse justamente o foco das 
mensagens de Francisco, que em algumas chega a ignorar a questão de como o enfermo compreende a 
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sua enfermidade, preferindo sublinhar o cuidado com o enfermo como a consolação de que ele necessita. 
Assim, vemos que os três aspectos analisados estão presentes nos textos dos três papas, mas com ênfases 
diferentes, fazendo com que cada um deles caracterize a perspectiva de cada pontífice. O conjunto dos 
textos nos apresenta, pois, um caminho para o cuidado integral do enfermo. Porém, uma vez separados, 
trazem o risco da absolutização de um dos aspectos citados e consequentemente problemas como a 
insensibilidade à experiência do sofrimento, a terceirização do cuidado e o alheamento à conjuntura 
sociopolítica. Palavras-chave: Saúde. Cuidado. Sofrimento. Magistério pontifício. Dia Mundial do Enfermo. 
 

MAL DE PARKINSON: A HUMANIZAÇÃO E ÉTICA FRENTE A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA 
 

Marina Moreira Ramos da Silva 
Denecir de Almeida Dutra 

Fernanda Marques Brondani 
Lisandra Moreira 

 
Dentre os aspectos de saúde emergiram vários conceitos e preceitos sobre a compreensão do processo 
de saúde doença, porém a interação preventista tem como baliza a humanização, tal fato remete aos 
profissionais de saúde interpretar e integrar, o cliente nesta dinâmica, e isto tendo como intermediação 
a ética frente as mais variadas metodologias aplicadas no tratamento e diagnóstico de determinadas 
doenças como no caso o mal de Parkinson. Neste contexto a fisioterapia destaca-se com o ato da 
reabilitação e qualidade de vida para o paciente. Assim, o objetivo geral foi analisar o ato de humanização 
e eticidade do profissional de fisioterapia perante o mal de Parkinson. Metodologicamente foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica, tendo como base a dinâmica indutiva, descritiva e exploratória, sendo 
analisado textos técnico científicos em artigos, anais de congresso, teses e dissertações que alavancaram 
a temática. O período analisado referiu-se a artigos de 2000 à 2018, sendo os elementos excludentes 
material bibliográfico anterior ao ano de 2000 e língua estrangeira. Nos resultados obtidos demonstram 
um despreparo na formação do profissional de fisioterapia diante das técnicas e manejo do paciente com 
a doença. Falta também pela organização de classe Crefito (Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacional) a qual determine a educação permanente para o setor. Dentre os princípios éticos a 
bibliografia pesquisada apresenta algumas não conformidades perante a postura e o delineamento do 
tratamento, a fatos esporádicos da falta de ética dos profissionais de fisioterapia. Conclui-se que é 
necessária uma educação efetiva para o profissional de fisioterapia que poderia ser ofertada pelo Crefito 
(Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional) e assim também incluir na grade curricular 
disciplinas especificas de humanização junto à bioética. 
 

MANEJO CLÍNICO DA CONDIÇÃO BUCAL EM PACIENTES SOB CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Isteicy Cortêz Silva 
Michele Stasiak 

Gabriela Leite Baggio 
Cassiana Nathalie Machado Majewski 

Luiz Carlos Carta Gambus 
Paulo Henrique Couto-Souza 

Soraya de Azambuja Berti-Couto 
 

A qualidade de vida relacionada à saúde bucal, constitui um importante aspecto a ser considerado dentro 
do contexto de Cuidados Paliativos (CP). Nesse sentindo, é primordial que o atendimento de pacientes 
sob CP, seja realizado por meio de uma equipe multiprofissional, onde a atuação do cirurgião-dentista 
contribua significativamente com a melhora na qualidade de vida do paciente. A condição bucal tem um 
impacto significativo na qualidade de vida, devido ao comprometimento funcional, psicológico e social. 
Estes fatores podem alterar a atividade mastigatória, a deglutição e a fonação, e levar o paciente ao 
isolamento social. O objetivo dessa revisão é destacar as principais condições bucais apresentadas, e suas 
respectivas propostas de tratamento, dentro do contexto de CP. Para tanto, foi realizada uma busca na 
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base de dados MEDILINE, utilizando os descritores “Mouth Diseases” e “Palliative Care”, considerando-se 
todos os tipos de publicações. Foram selecionados 592 artigos, dos quais 240 apresentavam o texto 
completo com acesso livre. Aplicando-se os demais critérios de inclusão (estudos publicados nos últimos 
18 anos, idioma inglês e apresentação da condição bucal), o número total de artigos incluídos foi de 13 
estudos. Dentro do contexto de CP, as principais manifestações bucais encontradas foram a Xerostomia, 
a Hipossalivação, os Ressecamentos labial e bucal, as Mucosites, a Candidíase bucal, a Cárie dentária, a 
Doença periodontal, a Osteorradionecrose e as Osteonecroses associadas ao uso de Bisfosfonatos. Diante 
destas alterações, o diagnóstico pode ser realizado considerando-se as características clínicas presentes. 
Dessa forma, a Odontologia em CP propõe o manejo de condições bucais à pacientes que apresentam a 
cavidade oral comprometida, direta ou indiretamente, por doenças progressivas e/ou avançadas ou, 
ainda, em consequência do tratamento proposto. O foco da conduta odontológica é baseada no manejo 
dos sintomas bucais, além do combate à infecções bucais, buscando proporcionar conforto ao paciente. 
 

MEDICINA NARRATIVA E TERMINALIDADE DA VIDA HUMANA: UMA ESTRATÉGIA PARA ABORDAGEM 
DO SOFRIMENTO DO MÉDICO EM FORMAÇÃO 

 
Ursula Bueno do Prado Guirro 

Lívia Martins dos Santos 
 

O projeto de extensão Princípios dos Cuidados Paliativos e Luto busca instruir estudantes de medicina os 
conhecimentos e experiências proporcionadas pelas práticas dos cuidados paliativos para que possam 
levar adiante e incluir em sua prática médica a importância de primeiramente cuidar e, se possível, curar. 
Através desse caminho, a medicina narrativa surgiu como estratégia de desenvolvimento e 
aprimoramento da capacidade dos estudantes em expressar a vivência e o conhecimento adquirido 
através do contato com o paciente, familiares e equipe assistente.  Perspectivas sobre o conceito do 
adoecer mostram que somente o registro da formação física da doença limita o cuidado, além de 
proporcionarem sofrimento: para o paciente que não é visto como um todo biopsicossocial e espiritual e 
para o próprio médico que, ao limitar-se ao cuidado exclusivo do corpo, acaba por frustrar-se com a 
incapacidade de abordar as necessidades humanas do paciente. A medicina narrativa surge como uma 
possibilidade, uma forma de validar e por vezes amenizar os sofrimentos do conjunto médico e paciente, 
que surgem durante o processo de saúde e doença. Ao considerarmos que a doença é um processo, e que 
ela já existe, demonstramos que estar doente e buscar estratégias para aliviar o sofrimento, já significa 
estar no caminho ou até mesmo dentro da própria cura. Nesse contexto, podemos considerar a medicina 
narrativa como uma ferramenta que pode beneficiar tanto o médico em formação, quanto os pacientes 
que atravessam a vida destes. Ao utilizarmos a estratégia de narrativas sobre os pacientes e suas 
condições, tivemos a oportunidade de abordar diversas faces da doença e seu percurso sobre o corpo do 
ser humano, aprofundando principalmente questões mais subjetivas do adoecer, além de explorarmos e 
validarmos, através de discussões, o sofrimento que o adoecimento do paciente pode gerar no médico 
em formação.  
 

MÉTODOS ALTERNATIVOS AO USO DE ANIMAIS EM ENSINO DE ZOOLOGIA SOB A PERSPECTIVA 
ACADÊMICA 

 
Fernanda Fornerolli Wisniewski 

Ana Laura Diniz Furlan 
Marta Luciane Fischer 

 
A experimentação animal, envolvendo intervenções em animais vivos, implementada na antiguidade com 
a finalidade de beneficiar o conhecimento tecnocientifico, tem desencadeado contemporaneamente 
conflitos e envolvido debates no âmbito da bioética. Consequentemente, as intuições passaram a investir 
na investigação de métodos alternativos, prioritariamente na educação, cujo uso é considerado mais fútil 
do que na pesquisa biomédica. Objetivou-se avaliar e categorizar os métodos alternativos sob a 
perspectiva científica, as substituições do modelo animal nas atividades acadêmica e científicas. Para tal 
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foram recuperados textos pelo Google Acadêmico e Portal CAPES, por meio dos descritores “métodos 
alternativos e substitutivos na utilização de animais” e “simulador para modelo animal” em português e 
inglês. Foi obtida uma amostragem de 600 textos científicos, com predominância do uso de métodos 
alternativos pelo curso de Medicina Veterinária quando comprado com Medicina e aos demais cursos, já 
entre as disciplinas a matéria de técnicas cirúrgicas foi a que apresentou uma maior diversidade de 
modelos alternativos em comparação a Anatomia e Fisiologia as demais matérias. Entre os métodos 
alternativos analisados houve uma predominância na utilização de cadáveres e manequins se comprado 
aos softwares e aos demais métodos para a substituição dos animais em atividades acadêmicas. Visto que 
a maior parte da abordagem, além da utilização de cadáveres, outros métodos alternativos são usados 
para a matéria de Técnicas cirúrgicas na qual há uma demanda maior de treinamento dos acadêmicos, 
trazendo a eles um pouco mais de confiança segurança para quando realizarem esses procedimentos em 
suas formações futuras. Há muitas pesquisas a serem realizadas voltado para os demais cursos, uma vez 
observado que são poucos os métodos alternativos utilizados, principalmente para as aulas de Zoologia, 
o que demanda maior investimento na elaboração, aplicação e validação destes métodos. 
 

MÉTODOS ALTERNATIVOS AO USO DE ANIMAIS EM ENSINO DE ZOOLOGIA SOB A PERSPECTIVA 
POPULAR NO MEIO DIGITAL 

 
Fernanda Fornerolli Wisniewski 

Ana Laura Diniz Furlan 
Marta Luciane Fischer 

 
A aplicação do princípio dos 3R’s (substituir, reduzir e refinar) preconiza a imoralidade e ilegalidade do 
uso de animais para atividades sem justificativa e com métodos alternativos (MA), estimulando 
principalmente os docentes a inovarem nas suas práticas pedagógicas. Contudo, embora haja muitas 
iniciativas, nem todas são veiculadas no meio científico, tendo em vista as limitações impostas pelas 
revistas, principalmente no que tange a linguagem e rigor metodológico. Logo, questiona-se se essas 
experiências estão sendo relatadas no meio digital popular. Objetivou-se avaliar e categorizar os métodos 
alternativos sob a perspectiva popular em conteúdos populares disponíveis em sites, blogs e redes sociais 
presentes no meio digital. Para tal, utilizou-se o buscador Google.com desprovido do login com os 
descritores “métodos alternativos e substitutivos na utilização de animais” e “simulador para modelo 
animal” em português e inglês. A amostragem resultante da análise de 600 páginas revelou predomínio 
de artigos científicos voltados para análise de MA na matéria de técnicas cirúrgicas no curso de Medicina 
Veterinária, utilizando em sua maioria cadáveres de animais, manequins, alguns desenvolveram vídeos, 
softwares para o ensinamento de determinada técnicas. O restante dos resultados apresentou MA 
similares daqueles encontrados em artigos, boa porção deles sendo utilizados em algumas universidades, 
apresentando o depoimento dos superiores das instituições acadêmicas, argumentando que aquele MA 
concebeu que, havia uma melhora no aprendizados dos alunos apresentando mais confiança em tal 
técnica profissional. Os resultados atestam o potencial dos MA na substituição dos animais como recurso 
didático provendo tanto uma capacitação técnica eficiente, quanto contribuindo para formação de um 
profissional mais comprometido com as demandas éticas e legais atuais e respeitando a vida em todas as 
suas manifestações. 
 

MULHERES NEGRAS: VULNERABILIDADE E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 
 

Larissa Farinha Maffini 
Maria Teresa Gomes de Oliveira Ribas 

 
O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) consiste no acesso permanente, físico e econômico 
das pessoas a alimentos seguros, saudáveis e adequados, culturalmente referenciados e que garantem 
uma vida com dignidade. Ao ser afirmado que a alimentação deve ser adequada, entende-se essa 
dimensão relacionada às condições culturais, socioeconômicas, ecológicas, étnicas e de gênero. Autores 
reconhecem que a inacessibilidade a uma alimentação adequada em quantidade e qualidade define uma 
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situação de insegurança alimentar e nutricional (IAN) e de violação do DHAA. Nesse sentido, estudou-se 
uma população de 30 mulheres negras com o propósito de verificar violação do DHAA a partir de método 
quali-quantitativo. O estudo possibilitou a caracterização de IAN vivenciado pelas mulheres, relacionada 
à insuficiência da alimentação, condições impróprias de saúde, baixa escolaridade (53,33% ensino 
fundamental incompleto) associada ao reduzido poder aquisitivo (renda familiar ±1,96 salários mínimos). 
Indicadores antropométricos apontaram diagnósticos de excesso de peso (IMC±29,6). Pelas narrativas 
coletadas, barreiras sociais de acesso a programas de atividade física, lazer, abastecimento concorreram 
à causalidade e tratamento dificultado de doenças crônicas, o que sintetiza um processo cumulativo e 
diferencial de perda da qualidade de vida. Com estes achados, se espera corroborar à visibilidade das 
vulnerabilidades de mulheres negras no âmbito do acesso ao cuidado em saúde, alimentação e nutrição, 
evidenciando reflexões no âmbito de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, na 
perspectiva da ética da vida e da questão de gênero. 
Parecer Comitê de Ética: 2.775.189 
 

NEUROÉTICA, BIOÉTICA E A SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR 
 

Mauro Seigi Hashimoto 
Anor Sganzerla 

Herminda dos Anjos Bulhões da Silva Hashimoto 
 
Os transtornos mentais prejudicam o desempenho da pessoa no ambiente laboral, perturbando o 
equilíbrio emocional, afetando sua saúde. As pesquisas em neurociências têm buscado identificar as 
populações mais vulneráveis aos transtornos mentais. Testes e exames empregam técnicas de 
neuroimagens que investigam o impacto da psicoterapia sobre a atividade do sistema nervoso central, 
desvendando os mecanismos neurais envolvidos na origem e no tratamento destes transtornos. O 
presente estudo teve como objetivo analisar como a Neuroética e a Bioética podem contribuir com a 
saúde mental do trabalhador, buscando compreender como os transtornos mentais podem vulnerabilizar 
o trabalhador diante das relações trabalhador-empresa. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na 
literatura científica no âmbito dos transtornos mentais e seus impactos na saúde do trabalhador. A 
Neuroética e a Bioética podem contribuir com sua interdisciplinaridade, numa discussão mais ampla que 
considere que o trabalhador pode sofrer algum transtorno mental como transtorno de ansiedade, 
depressão, Burnout, entre outros, trazendo grandes consequências na saúde do trabalhador. É preciso 
que se discuta a relação dos transtornos mentais com as pesquisas neurocientíficas e os impactos que 
podem ter na saúde mental do trabalhador. A psicoterapia utiliza das descobertas das neurociências na 
busca de tratamentos mais eficazes aos acometimentos destes transtornos que têm causado 
incapacidades graves, sendo um dos fatores para o afastamento do trabalho. Portanto a proposta de um 
diálogo plural defendido pela Bioética, é relevante, pois pretende incluir todos os atores nesse processo, 
tais como trabalhadores, empresários, profissionais de saúde e bioeticistas, sendo necessário uma análise 
que promova o diálogo buscando um caminho, que considere o trabalhador como um indivíduo que tem 
sua saúde mental comprometida devido ao seu ambiente de trabalho. 
 

NEUROÉTICA, CONCEITOS E PERSPECTIVAS 
 

Mauro Seigi Hashimoto 
Anor Sganzerla 

 
Com a evolução das pesquisas neurocientíficas e as inovações tecnológicas, ampliou-se o conhecimento 
sobre o cérebro e os mecanismos neurais, visando novos tratamentos de doenças que acometem o 
cérebro humano. Com isso emergiram diversos conflitos éticos, fazendo com que profissionais de diversas 
áreas do conhecimento buscassem uma reflexão sobre estas questões. O presente trabalho teve por 
objetivo analisar o conceito de Neuroética e como tem sido o entendimento e a utilização nas pesquisas 
neurocientíficas e como ela pode impactar em princípios bioéticos como a autonomia e a liberdade. Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica de artigos científicos nas dimensões da Neuroética, Ética da 
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Neurociência e Neurociência da Ética. De acordo com autores que tratam do tema, as definições de 
Neuroética não coincidem, tendo dois entendimentos, a primeira se referindo a Ética das Neurociências 
que seriam as implicações éticas diretas das pesquisas neurocientíficas, mais ligada a ética prática, e a 
segunda seria a Neurociência da Ética que é a área que traz uma nova concepção trazendo implicações 
mais profundas, pois conceitos como a autonomia e livre arbítrio podem ser impactados a partir da 
perspectiva da função cerebral. As mudanças surgidas no campo da psicofarmacologia, na pesquisa das 
técnicas de estimulação cerebral, o desenvolvimento de implantes cerebrais, os avanços das técnicas e a 
utilização das neuroimagens aprofundando o conhecimento do cérebro, dizem respeito a própria essência 
do ser humano, sua consciência, e concepções morais, podem gerar mudanças sociais importantes. 
Portanto aprofundar-se sobre esta temática e promover o diálogo é importante para que essas 
concepções não tenham um reducionismo biológico, devido à importância social em compreender as 
consequências éticas das neurociências e as bases neurológicas da ética. 
 

O DESCRITOR "OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA" EM BASES DE DADOS 
 

Clara Nasser 
Mario Antonio Sanches 

 
Introdução A objeção de consciência é um conceito que foi criado em um contexto bélico, e, 
posteriormente, transposto para a área da saúde, sendo definido como a recusa do profissional de saúde 
em realizar determinado ato requisitado que contrarie seus ditames de consciência. Na atualidade, é 
incontestável a utilidade do uso de ferramentas de categorização de descritores e palavras-chave em 
bases de dados especializadas de forma a aprimorar a qualidade da busca de produções científicas e obter 
uma indexação padronizada de termos. Objetivos Identificar a presença do termo “objeção de 
consciência”, ou seus similares, nas principais bases de dados de descritores voltadas à pesquisa científica 
em saúde. Métodos Foi realizada pesquisa dos termos “objeção de consciência”, “objetor de consciência”, 
“liberdade de consciência” e “direito de consciência” em português, na ferramenta DeCS (Descritores em 
Ciências da Saúde) e dos mesmos termos em inglês na ferramenta MeSH (Medical Subject Headings). Foi 
considerada tanto a busca por descritor exato, quanto por qualquer fragmento, palavra ou termo. 
Resultados Não foi encontrado nenhum resultado na busca por descritor exato de nenhum dos termos 
citados, em qualquer das duas línguas. Na busca por qualquer fragmento do termo “conscientious 
objection” no MeSH foram obtidos 7 resultados, nenhum deles relacionado ao assunto em estudo, e na 
busca do termo “freedom of conscience” na mesma ferramenta, também por qualquer fragmento, foi 
obtido 1 resultado, relativo ao termo “conscience”. Conclusão Apesar de ser um termo consagrado e 
usado no contexto de saúde há diversas décadas, a objeção de consciência ainda carece de maior 
representatividade nas bases de dados de descritores predominantemente utilizadas no meio acadêmico. 
 

O ENSINO DA BIOÉTICA NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Alex Luis Genari 
Valquíria Elita Renk 

 
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. Atualmente estes profissionais enfrentam desafios de ordem ética e 
bioética sobre mudanças da cultura corporal dos clientes que praticam academias, esportes de alto 
rendimento. Objetivo: Analisar a inserção da bioética na formação do profissional licenciado e bacharel 
em educação física. Metodologia: É uma pesquisa qualitativa, exploratória, com análise documental. 
Serão investigadas as matrizes curriculares, as disciplinas e as ementas dos cursos de educação física de 
instituições de ensino superior de Curitiba, buscando identificar se a bioética ou seus referenciais são 
ensinados nestes cursos, conforme artigo 23 da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. 
Resultados e Discussão: Esta pesquisa está em fase inicial de desenvolvimento. Os resultados parciais 
indicam que em Curitiba existem 12 instituições de educação superior na formação do profissional de 
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educação física (bacharelado e licenciatura), ofertada na modalidade: presencial e semipresencial. As 03 
primeiras instituições pesquisadas, particulares, de maneira parcial, expõem resultados de 66,66% da 
presença da disciplina de Bioética e 33,33%, da não presença em sua matriz curricular. O conteúdo 
programático destas instituições, na matriz curricular será campo ainda de investigação, no intuito de 
ressaltar conceitos de Bioética, trabalhados com este futuro profissional. Conclusão: Podemos perceber 
diante das mudanças tecnológicas, mudam também os hábitos das pessoas e suas necessidades. Novos 
produtos e serviços foram criados, as profissões sofreram transformações diretas, surgindo também 
necessidade de profissionais, criativos, éticos e atentos à transformação da sociedade. O surgimento de 
novas questões éticas e bioéticas são temas relevantes para formação do profissional de educação física. 
 

O ENSINO SOBRE O PAPEL DO FISIOTERAPEUTA EM UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE CUIDADOS 
PALIATIVOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Ana Caroline Escorsin do Nascimento Oishi 
Érica Maria do Nascimento Turbay 

Waldir Souza 
 

O momento da fisioterapia gera a possibilidade do vínculo terapêutico que oportuniza não só falar sobre 
a dimensão física mas também favorece relatos mais intrínsecos de sua história de vida. Ao pensar nessa 
relação, observa-se que a qualidade do vínculo terapêutico está pautada na confiança, cumplicidade com 
base ética, onde as subjetividades são respeitadas, acolhendo o outro em sua integralidade. Os cuidados 
paliativos, acompanhado da bioética como ponte entre a ciência e os valores humanos, promove uma 
prática deliberativa com atitude responsável, permitindo viver com dignidade até o fim. Neste estudo 
foram acompanhados dois grupos de alunos do último ano do curso de fisioterapia. Trata-se de um 
projeto de aproximação acadêmica com a prática clínica, com o objetivo de contribuir para a formação do 
fisioterapeuta com conhecimento técnico-científico e humano, para a atuação junto aos pacientes em 
cuidados paliativos e no final da vida, como integrantes de uma equipe multidisciplinar. O estudo sugere 
a necessidade de melhor formação acadêmica em cuidados paliativos, com foco na boa prática clínica, 
ampliando o olhar humanizado em paralelo com o conhecimento técnico. 
 
O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E A CONTRIBUIÇÃO DAS PASTORAIS 

 
Elaine Pinheiro Neves de Macedo 

Mary Rute Gomes Esperandio 
Waldir Souza 

 
Introdução: O envelhecimento populacional é uma realidade universal. O aumento da expectativa de vida 
e a possível longevidade culminam na reflexão do efetivo processo de ampliação de novas possibilidades 
às pessoas frente às novas demandas e atenções nos serviços sociais e nos cuidados em saúde. No Brasil, 
em algumas décadas, a população idosa atingirá novos patamares, segundo os números oficiais do 
governo, cerca de 1/3 da população será de pessoas acima dos 60 anos. O impacto é previsível: crescerão 
as necessidades em relação ao cuidado em saúde e isso deve ser uma preocupação da sociedade como 
um todo. Objetivo: Evidenciar a relevância da Pastoral da Saúde e da Pastoral da Pessoa Idosa para a 
sociedade contemporânea. Metodologia: Pesquisa bibliográfica com abordagem fenomenológica. 
Resultado e Discussão: A Pastoral da Saúde e da Pastoral da Pessoa Idosa setores da Igreja Católica 
Romana à serviço da sociedade podem ser consideradas relevantes nesse novo cenário, haja vista que 
podem otimizar capacidades sociais, psíquicas, físicas e oferecer suporte de apoio ao enfermo e ao idoso. 
Demonstrou-se que as pessoas idosas são mais vulneráveis precisam ser cuidadas, necessitam de apoio 
para continuar sobrevivendo, e para tanto, há meios e métodos que podem ser utilizados pelas pastorais, 
de modo a promover a dignidade da pessoa humana. Considerações finais: O direito à vida digna e aos 
cuidados em saúde não cessam e não dependem da idade ou da condição social, são inalienáveis. A 
questão do envelhecimento populacional, que se torna realidade no Brasil, requer pesquisa e estudos, 
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com urgência, para colaborar e dar argumentos que orientem as políticas públicas de saúde. É sem dúvida 
uma questão permanente para a reflexão bioética. 
 

O MÉDICO, A MORTE E OS CUIDADOS PALIATIVOS 
 

João Gustavo Farias Ribeiro 
Christiane Gonçalves Coelho Intrieri 
Cloves Antonio de Amissis Amorim 

Sofia Manosso Cartaxo 
 

O conceito de cuidados paliativos é uma prática sem finalidade de cura, preocupada com a promoção de 
qualidade de vida e de morte, do paciente e de seus familiares, atentando-se para avaliação e tratamento 
da dor e outros problemas físicos, psicossociais e emocionais. No Brasil é recente, não apenas como 
inclusão nas instituições de cuidados físicos e psicológicos, mas, sobretudo, na formação dos profissionais 
da saúde. A proposta é apontar para a diferença na representação social entre médicos que não fazem 
parte da equipe de cuidados paliativos e médicos que foram em busca deste conhecimento e desta 
prática. Questiona-se: há diferenças nas visões de cuidados paliativos entre médicos especializados ou 
não nesta área? Como elas influenciam a prática profissional e a saúde mental dos profissionais? Os 
estudos apontaram para uma visão crítica da qualidade de morte e a importância de cuidar e ser cuidado 
no processo de morrer. Foi feito um estudo de abordagem qualitativa de perspectiva hermenêutica com 
a formatação de estudo de caso. O estudo de caso A foi realizado com o sujeito do sexo masculino, 
agnóstico, formado há trinta anos, que trabalha em oncologia e encaminha pacientes para cuidados 
paliativos. O participante B foi um sujeito do sexo feminino, espírita, formada há mais de dez anos e 
especializada em cuidados paliativos. Elaborou-se um roteiro com nove questões. Os discursos foram 
analisados segundo a “análise textual discursiva”. Foi possível compreender a importância do contato com 
a filosofia dos cuidados paliativos na formação dos profissionais de saúde. Apresentou-se visões 
conflitantes entre a forma de manejo na prática. Se pode notar como a formação especializada em 
cuidados paliativos permite uma abordagem mais humanizada dos sofrimentos do paciente, de seus 
familiares e do cuidado com a própria saúde emocional. 
 

O PAPEL DA PSICOLOGIA EM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO CUIDADO A PACIENTES EM 
TERMINALIDADE E SEUS FAMILIARES 

 
Monique Cristina Henares Batista 

 
Introdução O paciente em terminalidade movimenta o cuidado multiprofissional do serviço em saúde, 
seja no cuidado direto ao paciente quanto aos familiares que o acompanham. Este trabalho pretende 
levantar potencialidades do acompanhamento psicológico dentro da equipe multiprofissional no 
atendimento a essa demanda. Discussão O trabalho da psicologia no contexto de hospital pode abarcar 
inúmeros fazeres com diferentes configurações. De modo geral, o trabalho do psicólogo neste contexto 
tem como objetivo compreender dinamicamente os significados da doença e da hospitalização na vida do 
paciente, mecanismos de enfrentamento a situações difíceis, dinâmica familiar e mediar esse processo 
com a equipe multiprofissional (ISMAEL, 2005). O processo de hospitalização e o adoecimento afloram 
angustias, crenças referentes à vida e à morte, pluralidade de sentimentos, e não raro, conteúdos 
familiares conflitivos (Ismael, 2004, apud, Oliveira e Sommerman).  Através do acolhimento psicológico, 
do levantamento da rede familiar e social atuantes nesse processo, e da escuta qualificada torna-se 
possível realizar a leitura desses processos e das necessidades emocionais afloradas, realizando o 
acolhimento desses fatores em ambiente seguro, como também favorecer a elaboração da situação de 
adoecimento e luto frente a morte. No que concerne ao trabalho em equipe multiprofissional, a atuação 
do psicólogo viabiliza o dialogo na tríade família-paciente-equipe, otimizando a circulação de informações. 
Realiza também acolhimento dos sentimentos despertados na equipe de saúde frente ao enfretamento 
de terminalidade da vida. Conclusão O trabalho do psicólogo vem a contribuir com o cuidado em equipe 
multiprofissional a paciente e familiares, possibilitanto cuidado integral previsto como diretriz na Lei que 
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dispõe o Sistema Único de Saúde. Sendo importante fator da atenção a saúde em um momento de grande 
fragilidade. 
 

O PROGRAMA DO DECRESCIMENTO NA PERSPECTIVA DA BIOÉTICA GLOBAL DE POTTER E DA ENCÍCLICA 
LAUDATO SI. 

 
Rosel Antonio Beraldo 

Anor Sganzerla 
 

Introdução: O tema decrescimento representa um momento “novo” para o debate da bioética global. No 
entanto, embora no Brasil, o assunto ainda receba pouco destaque, em alguns países da Europa 
(principalmente na França, Espanha e Itália) e nos EUA, pesquisadores ligados às universidades e também 
estudiosos sem vínculo com a academia, têm investigado e debatido o tema como uma alternativa para 
fazer frente ao atual modelo de desenvolvimento sustentável. Objetivo e Metodologia: Este tema é fruto 
de um estudo bibliográfico, que resultou na dissertação de mestrado, a qual teve como principal objetivo 
analisar como o Programa do decrescimento está em sintonia com os referenciais da bioética global 
potteriana e com os ideais da Encíclica Laudato Si, na perspectiva de garantir a dignidade da vida humana 
e extra-humana para além do tempo imediato. Discussão: Encontram-se ecos da mensagem 
decrescentista ainda no século XIX, mas, é no último quarto do século XX, que este movimento ganhou 
amplitude. O ano de 1972 representa um marco para esse modo de pensar, quando um grupo de 
especialistas em diversas áreas criou o Clube de Roma e, consequentemente, a produção de um 
documento intitulado “Os limites do crescimento”. Considerações finais: Os principais fundamentos do 
Programa do decrescimento são: reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, 
reutilizar/reciclar e rearborizar. O Programa do decrescimento apesar de pouco conhecido, mostra-se 
atual; decrescer não está acima nem abaixo dos objetivos atuais do desenvolvimento sustentável e da 
bioética global de Potter. O Programa decrescentista defende atividades que fortaleçam a saúde dos seres 
humanos, bem como da natureza e combate o que degrada e elimina vidas precoces. O Programa 
decrescentista está ao lado de atividades que causem o menor dano possível ao meio ambiente. Este 
programa defende a autonomia da pessoa frente ao sistema que tenta se impor como hegemônico. 
 

O RETRATO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR EM UM MUNICÍPIO PAULISTA: UMA ANÁLISE NA 
PERSPECTIVA DA BIOÉTICA 
 

Yasmin Elero 
Lívia Barros Marques Seullner 

Carla Corradi-Perini 
 
A insegurança alimentar é uma das consequências resultantes da pobreza, ainda persistente na 
atualidade. Na tentativa de minimizar desigualdades sociais, foram criados programas de transferência 
de renda, como o Programa Bolsa Família (PBF). No Brasil, é possível avaliar níveis de insegurança 
alimentar através da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). O objetivo do presente trabalho 
foi analisar a insegurança alimentar na perspectiva da bioética a partir da realidade de um município 
brasileiro. Nesse estudo a EBIA foi o indicador utilizado para mensurar a insegurança alimentar das 
famílias atendidas pelo PBF na região urbana de um município paulista. Observou-se que das 298 pessoas 
titulares do PBF que responderam o questionário da EBIA, 60,4% afirmaram que nos últimos três meses 
tiveram preocupação de que a comida em sua casa acabasse antes que tivessem condições de comprar 
mais comida, é alarmante que dessas, 18,88% responderam que tiveram essa preocupação “quase todos 
os dias”. Além disso, 58,72% dos participantes responderam que nos últimos três meses tiveram que se 
basear em apenas alguns poucos tipos de alimentos para alimentarem os moradores com menos de 18 
anos, porque o dinheiro acabou. Mesmo com o recebimento do benefício, grande parte dessas famílias 
encontra-se em situação de insegurança alimentar, sem acesso aos bens básicos necessários à 
sobrevivência humana. Torna-se urgente em qualquer comunidade, município, estado ou país, incentivar 
deliberações locais acerca da saúde socialmente produzida a partir de suas realidades, estimular o pensar 
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crítico e consciente, e dialogar sobre direitos e dignidade. A Bioética como ética prática, na busca de ações 
prudentes, justas, direcionadas para a realidade local, torna-se aqui uma grande aliada na luta contra 
vulnerabilidades evitáveis, a partir do reconhecimento da dignidade humana como fundamento de todos 
os direitos. 
 
O TRATAMENTO PENAL DA EUTANÁSIA E DO SUICÍDIO ASSISTIDO NA SUÍÇA, NA HOLANDA E NA 
BÉLGICA: MODELOS A SEREM SEGUIDOS? 
 

Beatriz Mellin Campos Azevedo 
Paulo César Corrêa Borges 

 
Este trabalho consiste em uma adaptação da segunda etapa realizada na pesquisa financiada pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), intitulada “Eutanásia e suicídio 
assistido no Direito Penal brasileiro e no direito comparado”. A eutanásia e o suicídio assistido 
permanecem crimes na Holanda, porém, por meio de uma alteração em dois artigos de seu Código Penal, 
em 2002, criou-se uma exceção: médicos que praticarem essas condutas de acordo com os critérios de 
devido cuidado estabelecidos em lei, e notificarem-nas às autoridades, não serão punidos. Ainda em 2002, 
seguindo o exemplo da Holanda, a Bélgica aprovou sua Lei da Eutanásia, que contém os requisitos para 
que quem a pratique não incorra em crime, incluindo a necessidade de que seja conduzida por um médico, 
mas não alterou dispositivos do Código Penal. Na Suíça, o suicídio assistido é praticado por organizações 
não governamentais criadas para esse fim, que justificam suas condutas por meio de uma brecha no 
Código Penal. O objetivo deste artigo é compreender o tratamento penal dado à eutanásia e ao suicídio 
assistido nos ordenamentos jurídicos suíço, holandês e belga, bem como examinar sua efetividade, 
críticas e discussões. Para tanto, é feita uma revisão bibliográfica apurada para seleção de obras 
referentes ao tema de morte com dignidade nos ordenamentos penais dos referidos países. Isso posto, 
são analisadas as legislações criminais holandesa, belga e suíça, referentes às práticas de eutanásia e 
suicídio assistido, sob os seguintes aspectos: quadro geral; processo de aprovação e casos notórios; 
legislação; forma como está estruturada a prática da morte assistida; e opiniões e críticas. Dessa forma, é 
possível compreender os pontos positivos e negativos da permissão dessas práticas nos referidos países, 
e, diante disso, responder à questão se seria prudente tratar essas experiências como modelos a serem 
seguidos.  

O USO DA TECNOLOGIA NA SUBSTITUIÇÃO DO USO DE ANIMAIS NAS AULAS DE ZOOLOGIA: SUBSÍDIOS 
TEÓRICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BLOG 

 
Iolanda de Jesus Schwartz 

Ana Laura Diniz Furlan 
Marta Luciane Fischer 

 
A disponibilidade de alternativas para a substituição do modelo animal em aulas experimentais tem se 
pronunciado, contudo pouco tem-se refletido a respeito das aulas de Zoologia. Diante dessa defasagem 
o presente projeto questiona se métodos alternativos são eficientes na substituição de animais em aulas 
de Zoologia. Para a realização deste projeto levou-se em consideração a vulnerabilidade do animal e os 
princípios éticos dos 3 R’s (substituição, redução e refinamento), bem como também os 5 R’s (reduzir, 
repensar, reaproveitar, reciclar e recusar) da educação ambiental e sustentabilidade. Como hipótese 
testou-se a viabilidade dada introdução de um novo “R”, o “R” de “Renovar”. Para tal, utilizou-se da 
ferramenta blog para disseminar conteúdo relacionado com o uso de tecnologias na substituição animal 
no ensino de Zoologia. A criação do blog consistiu na elaboração de uma logomarca e nome que 
representasse o objetivo final da ferramenta. Para isso, realizou-se um levantamento sobre os blogs que 
abordam ou trabalham exclusivamente com a temática da substituição do modelo animal na educação, 
através da ferramenta google.com, com termos relacionados com a temática. Posteriormente foram 
mapeadas as primeiras 500 imagens relacionadas com os métodos alternativos. Feito isso, atribuiu-se um 
animal para a logomarca, para que transparecesse o objetivo específico da ferramenta. Sendo assim, a 
borboleta foi atribuída como o animal símbolo deste projeto. O blog foi intitulado “Zoologia em 
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Renovação – O novo R em busca da excelência ética, social e científica”; cujo endereço eletrônico é 
<www.zoologia-em-renovacao.blogspot.com.br>. Dentro da ferramenta, as informações foram 
organizadas através de abas divididas de acordo com o conteúdo disposto em “página inicial”, “quem 
somos nós”, “revista online”, “artigos”, “links” e “contato”. O blog encontra-se no processo de finalização, 
divulgação e análise da ferramenta. Acredita-se que o conteúdo abordado auxiliará professores e 
interessados a refletirem sobre a substituição animal no ensino e seus valores éticos. 
Parecer do Comitê de Ética: CEP 1.682.944 e CEUA 01087/2016. 

OFICINA EDUCATIVA SOBRE O CUIDADO PALIATIVO EM PEDIATRIA PARA ENFERMEIROS E ALUNOS DE 
ENFERMAGEM 

 
Ana Raquel Pontello Rampazzo 

Nathalia Shinkai Binotto 
Flávia Lopes Gabanni 
Raquel Matioli Vieira 

Beatriz Molina Carvalho 
 

Os cuidados paliativos (CP) são uma prática assistencial inovadora que busca garantir bem-estar e 
qualidade de vida. Em pediatria é mistificada pelo impacto social da morte de uma criança. O CP pediátrico 
(CPP) se destaca pelo aumento de doenças incuráveis, entretanto, continua sendo pouco abordado com 
os profissionais. O objetivo é descrever a experiência de enfermeiro residente em prática educativa sobre 
o tema CPP e elencar ações propostas pelos partícipes visando à humanização da assistência. O residente 
responsável atuava em unidade pediátrica com 22 leitos, sendo 30% ocupados por crianças com doenças 
crônicas e CP. Além disso, foram levantadas referências científicas para aprimoração do conteúdo. A 
primeira etapa da atividade consistiu em apresentação, após, foram discutidos os slides expositivos sobre 
definição, princípios e atuação do enfermeiro em CPP, finalizada com estratégia ativa. Todos participaram 
da atividade e elencaram ações para promoção da assistência humanística: brinquedo terapêutico, 
musicoterapia, cromoterapia, criação de grupos de apoio para os familiares de crianças em CPP e 
promoção de educação em saúde. A atividade realizada pelo residente estimulou ideias e humanização 
na prática assistencial, podendo o tema ser integrado às grades curriculares de cursos da saúde, 
garantindo a qualificação dos futuros profissionais. 
Parecer do Comitê de Ética: 86047670 
 

ORTOTANÁSIA: DIREITO OU OBRIGATORIEDADE DA VIDA? 
 

Diana Tavares da Rosa 
 
Introdução: A possibilidade de prolongar a vida e de algumas vezes, evitar a morte a partir das práticas da 
medicina trouxe consigo alguns conflitos bioéticos. Objetivo: Conceituar distanásia, eutanásia, suicídio 
assistido e ortotanásia e despertar a reflexão sobre a prática da distanásia diante da impossibilidade 
terapêutica. Metodologia: Revisão bibliográfica de dezessete artigos publicados na Scielo entre 2000 e 
2017. Descritores de busca: bioética e suicídio assistido. Quatro das referências foram utilizadas. 
Resultados: Distanásia: utilização de métodos capazes de prolongar a vida de alguém independente da 
qualidade de vida1. Eutanásia: apressar com consentimento, a morte de alguém por compaixão2. O 
suicídio assistido: auxiliar na prática ou omissão de procedimento que resulte na morte de alguém a 
pedido deste, sendo que o próprio enfermo é quem pratica. Ortotanásia: respeitar a pedido do enfermo 
o “momento certo” ou o “curso natural da morte”. No Brasil a eutanásia e o suicídio assistido representam 
crimes, embora o Código de Ética de Medicina vede a submissão de paciente a tratamentos inúteis que 
resultem em sofrimento, a prática da distanásia é comum. O direito à vida não significa a obrigatoriedade 
de sobrevivência em situações extremas de sofrimento em que não há possibilidades terapêuticas4. 
Conclusão: A dignidade da vida inclui a serenidade na morte. A decisão de prolongar ou não a vida é algo 
delicado. A obrigação ética da medicina de não deixar morrer, pode impor ao enfermo sua sobrevivência. 
O desejo do enfermo expresso em testamento vital antecipado ou representante legal deve ser 
considerado na garantia da autonomia. 
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OS CUIDADOS PALIATIVOS EM UMA PERSPECTIVA GESTALTICA 
 

Lorena Mota Negreti 
Waldir Souza 
Caroline Fava 

Karen Simone Gonçalves Cordeiro Landal 
 

Tendo os Cuidados Paliativos enquanto modelo de atuação profissional em saúde e filosofia, o presente 
artigo pretende expor estratégias de atuação que corrobore com a factual condição de finitude do ser. 
Pretende-se também, apresentar uma reflexão mencionada por Kubler – Ross 1975 quando destacou que 
a tentativa de proteger o doente da angustia no final da vida, não deve estar atrelada a necessidade 
institucional de manter uma rotina livre de emoções. A partir de uma análise dos aspectos psicológicos 
da morte e do morrer, buscou-se apresentar uma oportuna análise da vida e do bem viver, tendo a Gestalt 
Terapia como abordagem psicológica para compreensão dos fenômenos que norteiam a condição de 
finitude do ser. O método utilizado para descrição dos fenômenos supracitados foi o método 
fenomenológico. Chamamos de Cuidados Paliativos, uma abordagem que segundo a OMS (2002) 
consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que tem por objetivo a melhoria da 
qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida. A descrição 
dos aspectos psicológicos do homem a partir do fenômeno “doença que ameace a vida”, foi realizada 
através da Gestalt Terapia, que possuiu uma concepção própria de homem, onde o ser é encarado como 
um ser de relação e uma unidade entre psique-corpo-espírito o que torna o ser humano uma totalidade - 
uma integração. Sendo o homem totalidade, no que se refere a corpo/mente/espirito, suas manifestações 
(comportamentos, sentimentos, patologias, etc) são partes de um todo complexo que, de acordo com 
Perls (1977), Silva (2000) e Ponciano (2011) se algo muda em qualquer uma das partes desse todo 
complexo, seja um aspecto emocional, mental, físico ou espiritual, o todo é reconfigurado e surge uma 
nova organização, uma nova Gestalt.  
 

PAI, MÃE E CUIDADOS PALIATIVOS DE PACIENTES NEONATOS: UM ESTADO DA ARTE 
 

Francini Fabre 
Letícia Cunha 

Lurdes Amaral 
Mariana Arioli 

 Cloves Amorim 
 

Cuidados paliativos podem ser definidos como: “Abordagem que promove a qualidade de vida de 
pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da 
prevenção e alívio do sofrimento, que requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e 
outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual (OMS, 1990; OMS, 2004)” O presente estudo 
é uma revisão bibliográfica do tipo estado da arte com abordagem qualitativa sendo selecionados artigos 
em português e inglês no período de 1995 a 2017, foram consultadas as bases de dados: Scielo; Jornal de 
Pediatria; Periódicos UEM; REBEn Revista Brasileira de Enfermagem; Revista Eletrônica de Enfermagem; 
Millenium – Revista do IPV; SIBi Portal de Revistas. Utilizou-se os seguintes descritores: “cuidados 
paliativos”, “Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)”, “neonatologia”, “recém-nascido”, “família”, 
“mães”, “pais” “terminalidade” e “morte”. Os descritores foram intercalados entre si, sendo selecionados 
artigos em português e inglês. Dos 22 documentos selecionados, 2 foram descartados. Os 20 artigos 
selecionados foram organizados em fichas contendo os dados de identificação e as variáveis estudadas: o 
ano de publicação, o tipo de estudo, o método, os participantes e os principais resultados encontrados. 
Conclui-se que os cuidados paliativos com a família de neonatos, exigem, primeiramente, o 
desenvolvimento de um vínculo entre os pais e o bebê, lembrando que o pai também está incluso nesse 
processo; a UTIN precisa ser adaptada para as necessidades parentais, assim como, a equipe hospitalar 
necessita de um maior treinamento para saber lidar com os pais e seus sentimentos; é notável a 
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necessidade de incluir os pais nas decisões relacionadas ao futuro de seu filho, tanto no âmbito de 
tratamento quanto na decisão de cuidados paliativos; há ainda um grande caminho a ser percorrido para 
que os cuidados paliativos com foco na família de neonatos sejam efetivos. 
 

PAPEL DA ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DO VINCULO MÃE E BEBÊ EM PARTURIENTES EM UNIDADES 
DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

 
Maria Heloisa Madruga Chaves 

Laís Batista David de Jesus 
Marcilene Rodrigues Santiago 

Patricia Kelly Lima Ribeiro Stecanella de Oliveira 
Maria do Carmo Lisboa 

 
O objetivo desse trabalho foi identificar as intervenções de vínculo entre mãe e bebê e correlaciona-las 
ao trabalho da equipe de enfermagem. Método: trata-se de uma revisão integrativa, transversal com 
abordagem qualitativa. O trabalho foi realizado no período de fevereiro a outubro de 2017, e foram 
utilizadas as bases de dados da biblioteca virtual em saúde, especificamente nos sistemas: SciELO, 
Latindex, Periódicos da CAPES, Bireme, Revista Eletrônica de Enfermagem e SOBEP. Os critérios de 
inclusão/ exclusão: artigos completos publicados no período de 2003 a 2015, que no titulo e no resumo 
abordassem o tema Vínculo mãe-bebê em parturientes de prematuros, em português. Resultados: cinco 
categorias emergiram dessa revisão: Educação em saúde/humanização; Alojamento conjunto; 
Sentimentos positivos vivenciados pelas mães; Construção e formação de vínculo e Sentimentos 
Negativos vivenciados pelas mães. Conclusão: identificou-se que o acolhimento realizado pela equipe de 
enfermagem as mães com filhos na UTIN bem como uma comunicação efetiva são características muito 
importantes para o alívio do desconforto de mães e familiares, levando assim a um ambiente seguro, 
suportável e confortável o que facilita na criação e sedimentação de vínculo mãe-bebê. 
 

PARASITOSES CAUSADAS POR HELMINTOS: PERCEPÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE ESCOLAS 
RURAIS 

 
Juliana Cristina Ribeiro 
Lays Cherobim Parolin 

 
As parasitoses ainda hoje são um constante problema de saúde pública e educação no Brasil, 
principalmente em locais mais propícios, como a área rural, sendo este um conflito bioético nestas 
regiões. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a criança possui direito à educação e 
proteção à vida e à saúde em condições dignas. Aliando educação e saúde nas escolas e focando nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de Saúde e Bem-estar, Educação de Qualidade e Água 
e Saneamento, este trabalho de pesquisa buscou analisar como o tema de parasitoses é tratado, 
construindo uma ferramenta educacional para os primeiros anos da educação básica na área rural. Foram 
realizadas observações de duas escolas rurais na Região Metropolitana de Curitiba, onde também foram 
avaliados alunos e professores dos 4º e 5º anos do ensino fundamental quanto a sua percepção e 
conhecimentos de higiene, doenças causadas por helmintos e profilaxia, através da aplicação de 
questionários (projeto aprovado pelo CEP/PUCPR sob Parecer nº 2.224.268). A partir dos resultados, foi 
elaborada uma sequência didática de acordo com o perfil apresentado pelos participantes e as 
necessidades observadas no local. Como forma de avaliação, foi solicitado aos professores e alunos que 
escrevessem sobre o que observaram de mais importante na apresentação, de forma livre, considerando 
a autonomia de cada um. Foi possível perceber que muitos possuem um conhecimento básico sobre o 
tema, sem relevância científica e de aprendizagem havendo uma falha na aplicação deste conteúdo na 
matéria de ciências. Os resultados dos questionários e da avaliação após aplicação demonstraram a 
importância de atividades extracurriculares no ambiente escolar e sua significância para o 
desenvolvimento físico, cognitivo e social, com principal enfoque na saúde humana. Acredita-se que as 
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informações deste estudo possam contribuir para discussões e para o alcance dos ODS citados, buscando 
atingir esta agenda global de desenvolvimento. 
Parecer do Comitê de Ética: 2.224.268 
 

PEDAGOGIA HOSPITALAR COMO FERRAMENTA PARA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO: ANÁLISE 
DO ESTADO DA ARTE 
 

Walkyria Busato Will 
Thiago Rocha da Cunha 

 
A Pedagogia Hospitalar é uma modalidade da Educação Especial que atende à crianças e adolescentes 
hospitalizados. Denominada, também, Classe Hospitalar essa modalidade se fundamenta num trabalho 
multi/inter/transdisciplinar que visa efetivar o direito à educação, muitas vezes com elementos lúdicos, 
por meio de um trabalho prestado de forma indissociável entre pedagogo e equipe hospitalar. Tal 
ambiente precisa proporcionar uma infraestrutura adaptada ao contexto hospitalar e às necessidades dos 
pacientes/alunos. A partir da definição do que é a Pedagogia Hospitalar objetivou-se, através da análise 
do Estado da Arte, obter uma melhor compreensão do que a literatura científica discute sobre o tema. 
Buscou-se entender o que é essa modalidade educacional, o seu papel, como desempenha seu trabalho. 
Usou-se a base de dados Periódicos CAPES. A palavra chave foi Pedagogia Hospitalar. Os critérios de 
inclusão foram: artigos disponibilizados on-line, publicados entre os anos de 1940 e 2018, nos idiomas 
português e inglês. Foram encontrados 122 artigos, apenas 11 artigos respeitaram os critérios de inclusão, 
desses apenas 1 é de autoria estrangeira. Dentre os artigos inclusos percebe-se o papel e importância do 
uso de ferramentas lúdicas, da brincadeira, para um melhor aprendizado e aderência das crianças aos 
tratamentos. Dos 11 artigos 5 são relato de experiência e 6 são de revisão de literatura. Os relatos de 
experiência foram realizados nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Pernambuco. Foi possível, também, perceber que a partir da normatização da educação no ambiente 
hospitalar houve não somente uma maior presença efetiva da pedagogia nesse ambiente como também 
um grande crescimento de pesquisas que abordem esse tema. A pedagogia hospitalar pode ser 
compreendida como uma forma de garantir o direito à educação à todas as crianças e adolescentes, 
inclusive àquelas que se encontram internas de modo intermitente ou por longa duração. 
 

PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM COM RELAÇÃO AOS CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Elisangela de Oliveira Cardozo 
Cassiane Caroline de Oliveira Cardozo 

Marcia Regina Chizini Chemin 
Priscilla Andretta Melcherts 

Waldir Souza 
 

Introdução: Cuidados Paliativos significam proteção, é o ato de amenizar a dor e o sofrimento do paciente 
seja ele de origem física, psicológica, social ou espiritual. O paliativismo visa oferecer dignidade e é 
indicado a pacientes com qualquer doença grave, progressiva ou incurável que ameace a vida. Objetivo: 
Identificar o nível de conhecimento dos profissionais da área de enfermagem com relação aos Cuidados 
Paliativos. Metodologia: Pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, com utilização de dois 
questionários que demonstram o nível de escolaridade, facilidade de acesso à informação, idade, tempo 
de atuação na área e o nível de conhecimento específico em Cuidados Paliativos. A pesquisa foi 
desenvolvida em uma instituição privada em Curitiba. Participaram espontaneamente do estudo 33 
profissionais da área de enfermagem maiores de 18 anos, ou seja, técnicos e auxiliares de enfermagem e 
enfermeiros. Apenas 28 formulários continham todas as informações completas, cinco deles estavam 
incompletos ou ilegíveis e foram desconsiderados. O projeto foi aprovado pelo CEP do Hospital IPO sob o 
n°2.567. Resultados: Dos 28 questionários avaliados apenas seis tinham respostas conclusivas, ou seja, 22 
profissionais não tinham o conhecimento adequado sobre o tema. Todas as demais questões tabuladas 
forneceram igual resultado. Discussão: O obtido corrobora as afirmações de vários autores que 
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demonstram que apesar da Medicina Paliativa ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 
2010, ainda impera grande desconhecimento sobre o tema. Infelizmente não só entre os profissionais de 
enfermagem, mas também entre os próprios médicos. Muitos veem os Cuidados Paliativos como um tipo 
de eutanásia e apresentam certa resistência ao uso de opioides para o alívio da dor. Conclusão: Se a 
condição atual é pessoas vivendo por mais tempo, será cada vez mais comum à necessidade de serviços 
preparados para a abordagem paliativista do cuidado, portanto a disseminação desse conhecimento se 
faz indiscutivelmente urgente e necessária. 
Parecer do Comitê de Ética: n°2.567 
 

PERCEPÇÃO DE PESQUISADORES DE CAMPO FRENTE AO COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS-CEUA 
 

Marina Kobai Farias 
Marta Fischer 

 
As comissões de ética no uso de animais (CEUA) surgiram com o intuito de zelar pelo bem-estar dos 
animais e regularizar as pesquisas científicas, estas vão além de experimentos em laboratórios e alcançam 
pesquisas com animais em seu habitat natural ou não. Os pesquisadores responsáveis por estas pesquisas 
se vem sobrecarregados com as legislações disponíveis e denotam a CEUA como apenas mais um órgão 
burocrático. Seguindo essa idéia foi de fundamental importância analisar a opinião destes pesquisadores 
para uma futura readequação que beneficie ambos os lados. Para tal avaliação foram levados em conta 
os documentos jurídicos e protocolos que estes pesquisadores devem utilizar antes mesmo de seguir para 
aprovação a CEUA, e juntamente foi realizado uma pesquisa da percepção dos mesmos através de um 
questionário eletrônico. Os resultados evidenciaram as principiais dificuldades encontrados pelos 
pesquisadores ao submeter pesquisas a CEUA, porém também reforça a importância da legislação 
específica do órgão para garantia do Bem-estar animal.Foi constatado que os pesquisadores possuem 
certa dificuldade na socialização com as CEUAs, fato este mostrado na baixa adesão ao questionários por 
parte dos pesquisadores. Contudo foi constatado que os mesmos reconhecem a importância do órgão 
como garantidor da legalidade e integridade das pesquisas. Sendo assim o maior empecilho encontrados 
pelos pesquisadores é a dificuldade com normatizações e protocolos da CEUA. A garantia dos direitos dos 
animais deve ser sempre enaltecida e conflitos sempre existiram, mas cabe aos envolvidos priorizar o 
diálogo para que os dois lados possam ter uma relação de harmonia cujo resultado, traga benefícios aos 
animais. 
Parecer do Comitê de Ética: 1800651 
 
PERCEPÇÃO DO CUIDADOR FAMILIAR E RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMUNIDADE FRENTE A DOENÇA 

DE ALZHEIMER 

Maria Leoni Valle 
Giovana Schulis 

 
Introdução: A Doença de Alzheimer é caracterizada pelo declínio da memória do indivíduo 
constantemente acompanhada pela degradação de outras funções cognitivas, comprometendo a 
estrutura da família 1. Objetivo: identificar as percepções do cuidador familiar e os recursos existentes na 
comunidade frente à doença de Alzheimer. Metodologia: Revisão de literatura, utilizando artigos 
publicados na língua portuguesa na base de dados LILACS e SCIELO entre 2008 e 2017. Foram analisados 
44 artigos, excluídos 27 artigos e apenas 17 estudos foram selecionados. Resultados: Em 17 (100%) artigos 
analisados são as mulheres filhas ou cônjuges, que assumem o papel de cuidador principal do idoso 
dependente. A sobrecarga foi o aspecto mais relevante relatado pelos cuidadores que passam a viver 
exclusivamente em função do cuidado do seu familiar, seguido do estresse, tristeza, impaciência, cansaço, 
medo, solidão, vergonha, acúmulo de funções, falta de privacidade e problemas financeiros bem como a 
dificuldade de aceitação doença 2. O apego à fé também foi relatado pelos cuidadores como fonte de 
conforto e esperança para os cuidadores diante de um momento desafiador, e foi demonstrado serem 
meios de auxílio na aceitação da condição crônica do seu familiar. Em relação aos recursos disponíveis na 
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comunidade para auxiliar as famílias no cuidado, somente 7 (41%) artigos, mencionaram alguma forma 
de suporte para cuidador familiar. Considerações Finais: As incapacidades geradas pela doença de 
Alzheimer requerem uma abordagem multidisciplinar que envolve o cuidado com o paciente e o cuidador. 
O sistema de saúde precisa suprir estas necessidades criando mecanismos de suporte que favoreçam o 
cuidado humanizado. É necessário capacitar os profissionais de saúde para o atendimento e suporte 
adequado, oferecendo espaços próprios e apoiando grupos de familiares, pois a troca de experiências 
entre os próprios cuidadores pode ser muito útil para a eficácia do cuidado e para melhora na qualidade 
de vida dos cuidadores. 
 

PERSPECTIVAS BIOÉTICAS E CONCEPÇÕES DE CUIDADO HUMANIZADO E RESPONSÁVEL DIANTE DA 
FINITUDE HUMANA 
 

Vera Lúcia Wunsch 
Waldir Souza 

 
O presente estudo pondera sobre as questões de cuidado da vida humana nos processos de viver, morte 
e morrer pelo esteio dos princípios bioéticos imbricados aos conceitos fundamentais do pensamento da 
antropologia filosófica. Visa referendar, a partir das dimensões e integralidade humana e dos aportes 
bioéticos e da fenomenologia existencial, um entendimento sobre o ser humano como um ser-para-a-
morte e de capitular a primazia de um cuidado ético e humanizado que possibilite ofertar melhores 
condições de vida aos pacientes em enfermidade incurável, avançada e progressiva. Concerne uma 
reflexão teórica realizada através de pesquisa bibliográfica em literaturas de cunho científico sobre o 
processo da finitude humana, pelo viés bioético e coadunado às concepções fenomenológicas tendo a 
alteridade e compaixão como dados relacionais preeminentes. A pesquisa aponta, no campo da ética em 
saúde, condutas para um cuidado responsável do ser humano integral e de dimensão subjetiva e que se 
encontra diante da terminalidade da vida. Os resultados contribuem para a identificação de elementos 
das práticas de cuidar, manifestados pelo envolvimento e comunicação compassiva e empática e pelo 
acolhimento responsável e respeitoso do paciente. Configura-se o cuidado responsável na projeção 
humana de um ser-para-o-outro como base de um modelo de atenção e de prática humanística que 
contribui para o desenvolvimento das relações e que se revela em possibilidades de amenizar sofrimento 
e promover conforto e dignidade ao paciente e à sua família, na despedida da vida. 
 

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INCONSCIÊNCIA OU COMA: MELHORES INTERESSES 
 

Meiriany Arruda Lima 
Fernanda da Silveira Bastos 

Leidy Andreia da Costa Sousa 
 
O reconhecimento da autonomia do paciente pode ser considerado como diretriz básica da aplicação dos 
direitos humanos na prática em saúde. Mas partindo-se do pressuposto que a autonomia é uma condição 
exercida de forma consciente pelo sujeito, como se deve pensar a autonomia em casos em que pacientes 
se encontrem inconscientes, ou em estado de coma. De acordo com Mosser e Begun, o atendimento 
centrado no paciente é pautado no reconhecimento da autonomia, dignidade, sensibilidade e 
autoconhecimento do paciente, e deve prevalecer na oferta de cuidados em saúde. Tendo em vista os 
Cuidados Paliativos esse tipo de atendimento faz total sentido, tendo como seu contrário, aquilo que deve 
ser evitado, um tipo de atendimento paternalista, no qual os pacientes são muitas vezes infantilizados ou 
mesmo desacreditados. Pensando em pacientes em situações de cuidados paliativos é preciso ter 
previamente uma comunicação clara e efetiva entre: paciente-equipe-família, sobre as intervenções e 
planos terapêuticos que devem ser seguidos caso o paciente venha a enfrentar uma situação de coma. 
Insta esclarecer que, a bioética pensa o ser humano de forma multi/inter/transdisciplinar, não podendo 
estar atrelada a uma visão reducionista que pauta o indivíduo em proibições que partem de conflitos 
morais e/ou regramentos normativos estáticos. Segundo Garrafa, o indivíduo deve ter suas decisões 
respeitadas, desde que, tais decisões não interfiram na liberdade de escolha de outros indivíduos. Para 
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construção desta pesquisa foi realizada revisão bibliográfica sistematizada utilizando autores clássicos e 
contemporâneos disponíveis nos periódicos CAPES e biblioteca física na Universidade de Brasília. Os 
resultados até o momento demonstraram a necessidade em amadurecer as discussões sobre finitude, 
ortotanásia e diretivas antecipadas de vontade nos diversos segmentos responsáveis por normatizar e 
viabilizar a garantia ao respeito a autonomia dos pacientes em estado de coma. 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE EM RELAÇÃO À IMIGRANTES HAITIANOS EM SANTA 
CATARINA 
 

Jaqueline Sueli Horodeski 
Bruna Vacelik 

Luana de Britto 
Renata Campos 

Denise Aparecida Araujo Kalil da Luz 
Simone Schebauer Paes 
Thiago Rocha da Cunha 

 
Imigrantes refugiados são indivíduos forçados a saírem do seu país de origem por melhores condições de 
vida. No Brasil em 2016 o total de imigrantes chegou a 8.863 mil. Torna-se importante conhecer as 
condições que eles estão sendo atendidos pelo SUS, e se o atendimento está com as políticas de promoção 
em saúde. Objetivo: Caracterizar o acesso e utilização do sistema de saúde pelos imigrantes Haitianos. 
Materiais e métodos: Pesquisa realizada com 115 refugiados em 07 cidades de Santa Catarina, em que se 
investigou a percepção, acolhimento e acesso do SUS, na visão dos refugiados e dos secretários de saúde. 
Resultados: dos 115 imigrantes refugiados, 38,36% possui idade entre 28 a 38 anos, 83,48% eram homens 
e relataram ter vindo em busca de emprego e estabilização financeira no Brasil. Após a imigração, 85,22% 
tem emprego e 81,74% trabalha 40h semanais. Menos de 7% relata ter doenças associadas. 63,48% da 
amostra relataram já ter feito uso do sistema, 56,52% ficou satisfeito com o atendimento, 46,09% relatou 
bom acolhimento e 53,04% relatou que não houve nenhum tipo de constrangimento durante o 
atendimento. Em relação a percepção dos secretários de saúde dos municípios estudados tem-se que 
todos trabalham com refugiados, e o sistema Municipal de Saúde é a porta de entrada para resolver 
problemas e necessidades dos refugiados e a principal limitação é o idioma. As doenças mais atendidas 
são as Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST). As unidades de saúde não estão sendo capacitadas para 
atender esse público, não há nenhum programa que atenda especificamente os refugiados. Conclusão: O 
atendimento do SUS para os refugiados é satisfatório do ponto de vista dos haitianos, contudo não há 
programas específicos de promoção de saúde e nem programas diferenciais para atendê-los, de acordo 
com os secretários de saúde, sendo acolhidos como brasileiros dentro do sistema. 
Parecer Comitê de Ética: 049832/2017 

 
POR UMA BIOÉTICA NO COTIDIANO: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DE PESQUISA A PARTIR DO 
TERRITÓRIO 
 

Camila Claudiano Quina Pereira 
Mary Jane Paris Spink 

Vanda Lucia Vitoriano do Nascimento 
Jacqueline Issac Machado Brigagão 

 
O objetivo deste trabalho é discutir e argumentar sobre a relevância de se realizar pesquisas bioéticas no 
“lugar”, no território ou, mais precisamente, no cotidiano. Esta prática, comum nas ciências sociais, 
implica na necessidade da inserção do/a pesquisador/a no contexto de vida das pessoas, compartilhando 
de normas e expectativas no fluxo dos acontecimentos diários. Trata-se de uma prática comprometida 
ética e politicamente com o contexto com o qual se pretende lidar e, consequentemente, que se converta 
em benefícios para as pessoas que participam do estudo. Pode ser uma estratégia interessante para 
construir conhecimento sobre a vida das pessoas, considerando a diversidade de acontecimentos 
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psicossociais que ocorrem nos microlugares. Permite ao/à pesquisador/a tornar-se partícipe desses 
territórios, criar vínculos e, ao analisar as situações cotidianas, conhecer a diversidade de sentidos e 
significados construídos nas interações sociais. É um convite para estar diante do novo, do inesperado e 
das singularidades, opondo-se às teorias totalizantes e disciplinadoras. Para embasar esta discussão, 
pretende-se utilizar os conceitos de cotidiano, microlugares e multiterritorialidades, na interface com a 
Teoria Ator Rede. 
 

PRÁTICAS DE MÉDICOS RESIDENTES NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS 
 

Isabella Queiroga Ramos Flöering 
Manuela Pimentel Leite 

Denilsen Carvalho Gomes 
Marcia Daniele Seima 

Letícia Barbosa Machado Chiumento 
 
As más notícias estão associadas, na maior parte das vezes, a doenças graves ou perdas na família¹, e 
implicam em um desafio para a relação terapêutica, com impactos para médicos, pacientes e familiares. 
O objetivo deste estudo foi compreender as práticas de médicos residentes frente ao processo de 
comunicação de más notícias. A pesquisa foi realizada em um hospital público no sul do Brasil, com sete 
médicos residentes do primeiro ano dos programas de clínica médica e ortopedia e traumatologia. Os 
dados foram coletados, por meio de entrevistas, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, e analisados por meio da Análise de Conteúdo². O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa das Faculdades Pequeno Príncipe sob registro CAAE nº 2.039.469. Como resultados, 
evidenciou-se que, para realizar a transmissão das notícias, os residentes relatam práticas compatíveis 
àquelas apontadas por protocolos já existentes, tais como: escolha de local privativo, preparação do 
conteúdo a ser abordado, uso de vocabulário adequado, manutenção da relação médico-paciente-
familiar e manejo das emoções. Notou-se que os participantes sentem dificuldades diante de reações 
emocionais exacerbadas e facilidade diante de reações mais discretas, e que consideram importante o 
envolvimento de outros membros da equipe multiprofissional. Conclui-se que, apesar de serem 
observadas práticas humanizadas durante a comunicação de más notícias, esta temática ainda se 
apresenta como produtora de sofrimento aos profissionais. Sugere-se a capacitação permanente dos 
profissionais, envolvendo o serviço de Psicologia, uma vez que esta área de conhecimento pode contribuir 
para a construção de uma assistência mais humanizada aos pacientes e familiares, além de possibilitar 
que os médicos possam compreender e ressignificar as emoções vivenciadas durante a comunicação 
notícias difíceis. 
Parecer Comitê de Ética: 2.039.469 
 

PROCESSO DE TOMADA DECISÃO E ESPORTE: ASPECTOS BIOÉTICOS NO FUTEBOL 
 

Daniel Tietbohl Costa 
Lucas França Garcia 

José Roberto Goldim 
 

Introdução: O Esporte e a medicina envolvem valores morais. Para que ambas atinjam seus objetivos, 
variáveis precisam ser administradas. O médico deve manter-se atualizado e sempre atuar de acordo com 
as últimas evidências científicas de seu campo de atuação e com os melhores interesses do paciente. As 
oposições da Medicina Esportiva (ME) moderna dizem respeito aos conflitos de interesse entre as 
múltiplas partes envolvidas no tratamento do atleta visando sua performance de alto nível. O clube 
interfere visando, em caso de lesão, a sua recuperação no menor tempo possível, o que acarreta em 
pressão na equipe médica e no próprio atleta. Decorrente de pressões externas e a estrutura do clube, 
princípios éticos de autonomia, autodeterminação, privacidade e confidencialidade do atleta, são 
prejudicados. Objetivo: Descrever o processo de tomada de decisão para o retorno do atleta lesionado. 
Busca também analisar a percepção de “risco” de atletas/ex-atletas. Método: Estudo de caráter 
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qualitativo. Coleta de dados feita por entrevistas com auxílio de questionário semiestruturado. Resultados 
preliminares: Após entrevistas com profissionais do Departamento Médico de grandes clubes do futebol 
brasileiro (Médicos e fisioterapeutas), dirigentes e jornalistas esportivos, os achados preliminares 
apontam para uma divergência de informação com relação ao processo de tomada de decisão frente à 
lesão. Dirigentes apontam como sendo prioridade a integridade do atleta, deixando de lado aspectos 
financeiros e o alcance de resultados esperados. Jornalistas esportivos acenam para o jogador como o 
maior executor de pressão no departamento médico para forçar o seu retorno antecipado. Tendo em 
vista o seu medo de perder espaço e sua titularidade no clube. Profissionais da saúde são unanimes ao 
afirmarem que o processo de tomada de decisão é feito de forma multidisciplinar. Quando perguntados 
sobre qual melhor interesse era levado em consideração, muitos afirmaram serem os interesses dos 
atletas, mas não foram unanimes. 
Parecer Comitê de Ética: 80985817.4.0000.5327 
 

PROJETO DIA DE FESTA 
 

Pâmela André de Oliveira 
Camilla Christine Batista da Silva Moraes 

Hamilton de Freitas Costa 
Débora Aparecida Corrêa da Silva 

 
Introdução: O tratamento prolongado tem repercussões importantes sobre o sujeito, que podem 
comprometer diversos processos da vida. No paciente renal crônico, sobretudo, isso mostra-se ainda mais 
marcante, quando o ambiente hospitalar torna-se parte da sua própria rotina, e atrelada às limitações 
oriundas à sua patologia, geram sofrimento e incidem sobre a identidade do paciente. Surge nesse 
cenário, a necessidade de resgatar o sujeito que sofre. Enquanto diretriz do Programa Nacional de 
Humanização da Assistência Hospitalar, a adoção de estratégias embasadas no acolhimento pela equipe 
de saúde, são relevantes para a promoção do ambiente de cuidado humano e para a cultura de respeito 
e valorização do ser. Nesse sentido, considerar o dia do aniversário do paciente durante sua permanência 
no ambiente hospitalar, é parte importante na valorização da vida, o que permite reforçar vínculos entre 
equipe e paciente, amenizar o processo de hospitalização, favorecendo o acolhimento e a humanização. 
Objetivo: Promover o acolhimento aos pacientes renais crônicos, através da comemoração do dia do seu 
aniversario, fortalecendo o vínculo entre equipe de saúde e paciente. Metodologia: Trata-se de um relato 
de caso do projeto “Dia de Festa”, implementado no setor de hemodiálise de um hospital de grande porte 
do município de Belo Horizonte, onde é comemorado o aniversário dos pacientes da unidade.  
Semanalmente, é realizado o levantamento das datas dos aniversários dos pacientes, e mediante sua 
autorização, procede-se à decoração do box do aniversariante com seu nome, a logo do projeto e 
decoração com balões (caso não exista restrições). A equipe multiprofissional comemora junto ao 
paciente, que recebe um cartão personalizado de felicitações. Conclusão: O projeto trouxe benefícios, 
como clima de confiança, reciprocidade a partir da integração entre equipe e paciente, resgatando 
sentimentos e a autoestima dos pacientes. 
 

PROJETO NÓS 
 

Débora Aparecida Corrêa da Silva 
Camila Laura Queiroz Barroso 

Rodrigo Jose Vianna Figueiredo Braga 
Pâmela André de Oliveira 

 
Introdução: Como proposta para transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de 
contato e da comunicação entre as pessoas, o Ministério da Saúde, regulamentou o PNH – Programa 
Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que permite a reflexão e a mudança dos modos de 
operar a assistência. Entre os eixos de ação, inclui a gestão do trabalho, que propõe a participação dos 
colaboradores nos processos institucionais, a partir da valorização e inserção. Nesse sentido, é necessário 
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a abordagem dessa temática nos serviços de saúde, através de iniciativas educativas. Objetivo: Promover 
o aprendizado e desenvolvimento dos estagiários técnicos de enfermagem quanto à humanização, 
através da valorização dos colaboradores do serviço de saúde.  Metodologia: Como estratégia para 
fortalecer o vínculo entre a equipe multidisciplinar e os estagiários técnicos de enfermagem de um 
hospital geral de grande porte do município de Belo Horizonte, foi criado o “Projeto Nós”, que consiste 
no reconhecimento da equipe quanto ao acolhimento e ensinamentos adquiridos. A cada período de 
estágio, o aluno realiza um relato de agradecimento por escrito, sendo estes entregues aos respectivos 
setores, através de pop ups. Conclusão: A humanização tem importante repercussão sobre a relação 
profissional-paciente, e deve ser desenvolvida durante o processo de formação profissional. Nesse 
sentido, fica evidente que tal iniciativa contribuiu significativamente para a qualificação do aprendizado, 
promovendo a humanização das relações, através do fortalecimento de vínculos. 
 

PROPORCIONANDO UM AMBIENTE HUMANIZADO PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM QUANTO AO 
ENFRENTAMENTO DA MORTE, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Matuzalém Andrade da Silva 
Eline Pereira dos Santos 

 
A equipe de enfermagem, nos cuidados relacionados à criança e ao adolescente com câncer, vivencia um 
período no qual todos os esforços são voltados para promover o conforto e garantir o bem estar do 
paciente. Contudo, quando o paciente não responde positivamente ao tratamento e os médicos decidem 
por realizar apenas os cuidados paliativos (CP), a equipe se depara com a circunstância da morte iminente 
do paciente, afloram pensamentos e sentimentos de frustração. Desta forma o CP é caracterizado como 
a “assistência ativa e total do corpo, mente e espírito da criança, e a prestação de apoio à família, inclusive 
no período do luto” (OMS, 2013). Entretanto, isso se aplica também aos profissionais da área da saúde? 
Ao observar a prática diária das equipes de enfermagem do setor pediátrico de onco-hematologia de um 
determinado hospital referência em práticas humanizadas, observa-se que muitos profissionais não têm 
o preparo emocional e psicológico para auxiliar as famílias no momento da finitude da vida. Em um 
trabalho que teve como objetivo conhecer a percepção da equipe de enfermagem de uma unidade 
pediátrica oncológica, relacionada à assistência prestada a pacientes que estão em tratamento paliativo, 
foram elencadas duas categorias análiticas, as potencialidades e limites vivenciadas pela equipe de 
enfermagem. Sendo que, grande maioria dos entrevistados relatou que o assunto da morte ou dos 
cuidados paliativos não foram abordados durante a sua formação acadêmica ou dentro do próprio 
hospital. Observou-se que o assunto da morte é evitado pela própria equipe da área da saúde, seja pelo 
despreparo, medo ou mesmo pela falta desse conteúdo durante a formação acadêmica. É importante que 
o Enfermeiro converse com sua equipe sobre esse tema, buscando sempre o apoio da educação 
continuada e do setor da psicologia para conseguir dar suporte aos trabalhadores de sua equipe. 
 

PROTEÇÃO DE ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CONTRAPONTO ENTRE AUTONOMIA E 
VULNERABILIDADE 
 

Kênia Amaral Duarte dos Santos 
Isís Laynne de Oliveira Machado 

 
Pessoas portadoras de doenças, mesmo quando adultas, estão mais suscetíveis a sofrerem intervenções 
na expressão de vontade ou tomada de decisão por parte de seus cuidadores, da equipe médica ou do 
Estado, limitando o exercício de sua autonomia. Por vezes, a situação de vulnerabilidade constitui uma 
das justificativas para tal intervenção, com fundamento na necessidade de proteger o indivíduo. Assim, é 
importante analisar a concepção de vulnerabilidade e autonomia a fim de avaliar a forma de intervenção 
e seus efeitos, na tomada de decisão por parte adultos com deficiência intelectual. Dentre os estudos 
acerca da concepção de vulnerabilidade, está a desenvolvida por Herring, que trata de duas vertentes 
desta, quais sejam, a vulnerabilidade como condição humana universal e a vulnerabilidade acrescida. Traz 
ainda a ideia de redes de proteção e aspectos relacionais no âmbito do cuidado, como formas de 
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minimizar situações de vulnerabilidade. Já a autonomia, diz respeito à autodeterminação do sujeito e sua 
liberdade de escolha no processo de tomada de decisão.  Diante da complexidade do tema, é importante 
analisar como a intervenção, na tomada de decisão por parte de adultos com deficiência intelectual, pode 
ocorrer em forma de proteção ou, ao revés, em forma de intervenção limitadora do exercício da 
autonomia. Como referencial teórico, a Bioética se mostra essencial na construção de tal avaliação, por 
envolver aspectos multidisciplinares inerentes à saúde e à vida.  Adultos com deficiência intelectual 
encontram-se em situação de vulnerabilidade acrescida, o que, por si só, não justifica a intervenção 
impositiva em sua manifestação de vontade, ao argumento de proteção. Por isso, o cuidado exige extrema 
atenção quanto a aplicações práticas das concepções de autonomia, proteção e vulnerabilidade, na 
medida em que esta última pode limitar o exercício da autonomia de pessoas com deficiência intelectual, 
ensejando dano trasvestido de proteção. 
  

PSICOLOGIA HOSPITALAR E A MORTE: CONTRIBUIÇÕES DA TANATOLOGIA 
 

Julianna Rodrigues Beltrão 
Claudia Lucia Menegatti 

Cloves Antonio de Amissis Amorim 
 

Introdução: O psicólogo hospitalar, frequentemente, confronta-se com a morte em seu ambiente de 
trabalho, sendo assim necessário avaliar a contribuição da Tanatologia nessa atuação. Método: Estudo 
qualitativo, composto de uma amostra por conveniência com 10 psicólogos, de nove hospitais em 
Curitiba/PR, Brasil. Utilizou-se um questionário semiestruturado, elaborado pelos pesquisadores, e a 
técnica de Discurso do Sujeito Coletivo. Resultados: A maioria dos participantes é do sexo feminino (80%), 
com idade média de 31 anos (±4,4). Nenhum participante possuía formação oficial em Tanatologia e 
metade (50%) reconhece lacunas da morte na graduação. Os autores mais citados foram: Kübler-Ross e 
Kovács. Nas dificuldades profissionais na atuação com pacientes terminais, elaborou-se os seguintes 
discursos coletivos: 1) Relacionadas à família; 2) Do próprio profissional psicólogo; 3) Com a equipe, suas 
atitudes e o sofrimento; 4) De nível institucional. Com relação às dificuldades pessoais, estruturou-se os 
discursos: 1) Não tenho dificuldades; 2) Quando ocorre a identificação, com a história do paciente ou com 
figura de configura divina, porém com a experiência tal processo vai sendo superado; 3) Relativo à 
resolução dos próprios lutos, igualmente à necessidade de supervisão e terapia. Discussão: Nota-se que 
os participantes reconhecem adequadamente autores relevantes da Tanatologia, porém não possuem 
formação específica. Ressalta-se que alguns dos dados podem ser considerados pioneiros. Torna-se 
essencial o aperfeiçoamento da temática nos cursos de graduação na área da saúde, para preparar o 
profissional, minimizar as dificuldades e reduzir o sofrimento dos envolvidos. 
Parecer Comitê de Ética: 62020216.8.0000.0020 
 

REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO SUS 
 

Bárbara Bowoniuk Wiegand 
Jussara Maria Leal de Meirelles 

 
Introdução: Cerca de 24% da população brasileira é composta por pessoas que possuem algum tipo de 
deficiência (IBGE, 2016); importante levar em conta de que forma o Sistema Único de Saúde se prepara 
para fornecer atendimento adequado e humanizado. Objetivo: Verificar de que forma o Sistema Único de 
Saúde (SUS) permite às Pessoas com Deficiência acesso a políticas públicas voltadas à saúde. Método: A 
pesquisa proposta tem como fundamento a análise das políticas públicas brasileiras voltadas aos cuidados 
à Pessoa com Deficiência, notadamente Portarias do Ministério da Saúde e outras normas que 
regulamentam o assunto. Resultados: Localizou-se a Portaria nº 793/2012 do Ministério da Saúde (BRASIL, 
2012), que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Além disso, tem-se as “Diretrizes de 
Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência” publicadas pelo Ministério da Saúde, voltadas a situações 
específicas de cuidado, buscando padronizá-lo. Discussão: A Portaria nº 793/2012 do Ministério da Saúde 
trata da saúde das Pessoas com Deficiência, para criação, ampliação do acesso e articulação de pontos de 
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atenção à saúde. Busca organizar a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência desde a atenção Básica 
até a Especializada. A Portaria é voltada ao Poder Público, dividindo competências entre Municípios, 
Estados e União. De outra parte, notou-se como objetivo das “Diretrizes de Atenção à Saúde da Pessoa 
com Deficiência” do Ministério da Saúde a orientação das equipes multiprofissionais para atendimentos 
direcionados e humanizados, por meio de evidências clínicas nacionais e internacionais. Considerações 
finais: Percebeu-se a pouca publicização das diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, não 
permitindo às Pessoas com Deficiência fazer uso de tais normas em seu cotidiano de saúde. Além disso, 
o estabelecimento de políticas públicas de qualidade voltadas a colocar em prática as normas ora 
analisadas permitirá atendimentos seguros e voltados à humanização, em todo o território nacional. 

REFERENCIAIS BIOÉTICOS NOS DOCUMENTES NORTEADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 
 

Cristoph Enns 
Valquiria Elita Renk 

 
Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa de dissertação do Mestrado em Bioética na Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), que tem como tema: A Bioética na Educação Básica brasileira. 
Na pesquisa se investigou a presença dos saberes da Bioética na Educação Básica brasileira, através da 
busca de referencias bioéticos definidos, nos documentos norteadores da Educação Básica. Os 
referenciais definidos são: Bioética, Ética, Cidadania, Respeito, Cuidado, Responsabilidade social, 
Responsabilidade ambiental / Educação ambiental, Interdisciplinaridade / transdisciplinaridade. É uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva, com procedimentos técnicos de uma pesquisa 
documental, cujas fontes são: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 2010); as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica – DCNEB (BRASIL, 2013); o Plano Nacional de Educação – 
PNE (BRASIL, 2014) e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2016b). O instrumental 
medodológico para esta pesquisa documental se baseou na análise de conteúdo prosposta, dividida em 
3 etapas: 1) pré-análise, 2) exploração do material e tratamento dos resultados,3) inferência e 
interpretação. O referencial Bioética aparece apenas uma vez, no enunciado de instituições que 
participam da elaboração da BNCC. Apesar da ausência do termo Bioética, observa-se a ampla presença 
dos demais referenciais bioéticos escolhidos nos documentos analisados, aparecendo, ao todo, 1073 
vezes. Observando a Bioética como interdisciplinar e transdisciplinar na sua fundamentação, realiza-se 
diálogo teórico com Edgar Morin (2004, 2005) sobre a importância de incluir os saberes bioéticos 
(referenciais) na Educação Básica brasileira, através de atividades educacionais interdisciplinares e 
transdisciplinares. A abordagem de temas sobre ética, cidadania, respeito, cuidado, responsabilidade 
social e ambiental, requerem um olhar e reflexão inter- e transdisciplinar. São temas essenciais para 
desenvolver e ensinar a convivência pacífica e a responsabilidade visando condições dignas de vida na 
sociedade e na relação humana com a natureza, objetivos da Bioética e dos documentos da Educação 
Básica brasileira.  
 

REFLEXÃO BIOÉTICA SOBRE A ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES PEDIÁTRICOS DEPENDENTES DE 
VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA FORA DE POSSIBILIDADE DE CURA 

 
Lisandra Parcianello Melo Iwamoto 

Natan Monsores de Sá 
 

A dependência crônica de ventilação pulmonar mecânica na assistência pediátrica nas unidades de 
terapias intensiva pediátrica (UTIP) é uma realidade crescente, sendo necessário refletir sobre os cuidados 
oferecidos aos Pacientes Pediátricos Dependentes de Ventilação Mecânica Invasiva (PPDVMI). O objetivo 
do estudo foi analisar a percepção dos médicos, que atuam em uma UTIP, de um hospital público do 
Distrito Federal, sobre a assistência realizada aos PPDVMI, além de propor a instituição dos Cuidados 
Paliativos (CPs) fundamentada na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos e a perspectiva 
da escola latino-americana de Bioética. Utilizou-se a metodologia Grounded Theory, elaborada a partir de 
entrevistas semiestruturadas, realizadas com 26 médicos e uma pesquisa bibliográfica sobre a assistência 
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aos PPDVMI e CPs. Na primeira etapa da análise, as transcrições das 26 entrevistas foram inseridas no 
software Atlas Ti. Na segunda etapa, foram marcadas 736 falas significativas e criadas 55 categorias 
iniciais. Na terceira etapa, as 55 categorias iniciais foram agrupadas em 4 categorias: paciente; 
profissional; assistência obstinada e assistência humanizada. Na última etapa, buscou-se a integração das 
4 categorias, comparando a teoria emergente dos dados com a literatura existente acerca do tema 
investigado para a identificação da categoria central: “Dificuldade na tomada de decisão sobre a limitação 
do suporte de vida”, sendo a teoria que explica o motivo pelo qual não se instituía os CPs aos PPDVMI. A 
maioria dos profissionais considera que a assistência deve ser reavaliada e discutida pela equipe 
multidisciplinar, a qual necessita de capacitação e treinamento sobre CPs. Conclui-se que o tema dos CPs 
deve ser discutido em todos os níveis de atenção à saúde aos PPDVMI, com determinação política e social, 
para o desenvolvimento de políticas públicas que identifiquem as demandas clínicas e sociais dessa 
parcela da população, garantindo uma melhor qualidade de vida e evitando medidas terapêuticas 
obstinadas. 
Parecer Comitê de Ética: 53772416.5.00005553 
 
REFORMA PSIQUIÁTRICA E O CAPS: UM PROCESSO ÉTICO 

 
Camila Carvalho 

Kayara Silva Barbosa 
Denecir de Almeida Dutra 

Gerson José Pereira Cardoso 
 
A Reforma Psiquiátrica foi uma consequência da Reforma Sanitária que constituiu mudanças drásticas na 
saúde do Brasil na década de 70. Estabeleceu amplas alterações nos meios de tratamentos psiquiátricos 
da época que eram considerados inadequados e muitas vezes antiéticos. Antes da Reforma a situação de 
pacientes em manicômios eram precárias, a falta de humanização e higiene dos que eram lá internados 
gerou revoltas e controvérsias, agravando a crise da moralidade social. Movimentos sociais e a Lei Paulo 
Delgado conseguiram mudar a triste história de pessoas com problemas mentais que eram internadas em 
hospitais psiquiátricos da época. O objetivo geral foi verificar a evolução histórica da Reforma Psiquiátrica 
e a dinâmica ética. A metodologia trabalhada foi de cunho dedutivo descritivo, tendo como base a revisão 
bibliográfica voltada ao tema, onde foram analisados artigos a partir de 2000 até 2018. Os resultados 
obtidos demostram grandes transformações em relação a saúde mental, e o surgimento de programas 
como “De Volta para Casa” criado pela lei federal 10.708, que consistia em auxiliar pacientes com grande 
histórico de internações a se inserirem novamente na sociedade. O modo como transtornos e doenças 
mentais estão sendo agora tratadas é fruto de muitos processos ao decorrer dos anos. Com a chegada da 
Reforma, veio a ideia de reabilitação dos pacientes internados a anos com o intuito de inseri-los 
novamente na sociedade, de forma ética, abrindo as portas para o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 
consolidado nos anos 1980, e com a consolidação do SUS. Conclui se, que a saúde mental vem sendo 
reformulada em seus preceitos e conceitos, porém a reforma psiquiatra foi uma reforma que atingiu a 
sociedade como um todo independente da faixa etária adultos, adolescentes e idosos com transtornos 
mentais severos e/ou persistentes, hoje são tratados nos CAPS, possibilitando-os viver com melhor 
qualidade de vida. 
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RELATO DE CASO: OFICINA ITINERANTE DE CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Ana Paula Menezes Bragança dos Santos 
Ernani Costa Mendes 

Edna Moreira 
Danielle Barata 

Maria Izabel Dias Miorim 
Andressa Freitas; Patrícia Olário 

 
 
A Oficina Itinerante de Cuidados Paliativos (CP) é desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Cuidados Paliativos (GEPCP/ENSP/FIOCRUZ) com a proposta de abordagem teórico-prática que tem como 
missão melhorar as condições de atendimento dos pacientes com Doenças Crônicas Não Transmissíveis a 
partir da reflexão e sensibilização e humanização dos profissionais de saúde. O seu caráter itinerante se 
dá devido ao fato do GEPCP ir à instituição solicitante, ou seja, aos serviços de saúde públicos ou privados. 
Desta forma, facilita o acesso à informação dos profissionais sem precisarem sair dos seus espaços 
institucionais além de permitir a discussão e a troca de experiências entre profissionais sendo esse o eixo 
metodológico da Oficina, a educação problematizadora que é uma técnica de humanização conquistada 
pela práxis. A Oficina tem duração de 8h (um dia inteiro) e são discutidos os seguintes temas: princípios 
dos cuidados paliativos; política de humanização; bioética; o trabalho em equipe multidisciplinar; valores 
e expectativas em relação à morte e à diversidade individual, cultural e espiritual que existe na sociedade; 
direito do paciente; comunicação e organização de serviços.  De modo a manter o vínculo com a rede de 
saúde, após a realização da Oficina, o GEPCP oferece apoio e assessoria institucional para esses serviços 
de saúde com o objetivo de implementação de comitês ou comissões de CP. A primeira oficina aconteceu 
em abril de 2015 e até o momento contabiliza-se 15 edições, com abrangência de 1013 profissionais de 
saúde. O principal resultado alcançado foi o suporte para a implementação de Comissão de Cuidados 
Paliativos em 04 serviços de saúde onde aconteceram as Oficinas. Conclui-se que a partir de uma reflexão 
bioética e humanizadora o projeto das Oficinas vem ao longo do tempo mudando o paradigma biomédico 
reinante nos serviços de saúde. 
 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E REFLEXÕES BIOÉTICAS DA ABORDAGEM MÉDICA EM RELAÇÃO AO 

CÂNCER INFANTIL 

 
Jomara Pereira Marcaccini Ribeiro 

José Vitor da Silva 
 

Os objetivos deste estudo foram: conhecer as abordagens médicas sobre o câncer infantil diante dos 
familiares do seu paciente; identificar os sentimentos dos médicos pediatras ao lidar com esta situação; 
realizar reflexões bioéticas a respeito das abordagens médicas sobre o câncer infantil. A pesquisa foi 
qualitativa e do tipo exploratório descritivo. Amostra constituiu-se de 20 médicos pediatras da cidade de 
Pouso Alegre, MG. Amostragem foi intencional ou teórica. Utilizaram-se dois instrumentos: 
1)caracterização pessoal e profissional e 2) roteiro de entrevista semiestruturada formado por duas 
perguntas. Encontrou-se que 55% eram do sexo masculino; a média de idade foi de 51,2 anos (DP+5,43); 
85% informaram ser católicos; 85% eram casados; 90% tinham filhos e 85% pertenciam à família do tipo 
nuclear; a média de tempo de conclusão do curso de medicina foi de 23,45 anos (DP+6,58); 95% fizeram 
residência em pediatria. Do tema abordagens médicas sobre o câncer infantil, emergiram as seguintes 
representações sociais: “abordagens diversas”; encaminhamento ao especialista; abordagem com 
diversas formas; abordagem reservada aos familiares; abordagem natural; abordagem sobre a doença; 
abordagem profissional, humana e racional e estimular a busca da fé. As representações sociais 
procedentes do tema sentimentos ao lidar com esta situação foram: sentimento de tristeza; sentimento 
de angústia e desconforto; sentimento de impotência; sentimento de insegurança; sentimento de dor; 
sentimento de humanização, solidariedade e amor ao próximo e sentimento de tranquilidade e otimismo. 
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Concluiu-se que as abordagens foram multidimensionais e os sentimentos foram de natureza positiva e 
negativa. As abordagens médicas, do ponto de vista bioético foram evidenciadas pela solidariedade e a 
proteção aos familiares. 
Parecer Comitê de Ética: 2.015.445 
 

RISCO DE QUEDAS EM PESSOAS IDOSAS OCTOGENÁRIAS HOSPITALIZADAS 
 

Rogerio Donizeti Reis 
Josè Vitor da Silva 

 
Os objetivos deste estudo foram: identificar as características sociodemográficas e de saúde; avaliar o 
risco de quedas em pessoas idosas octogenárias hospitalizadas; identificar recursos físicos preveníveis de 
quedas e verificar aspectos bioéticos envolvidos na prevenção de quedas no ambiente hospitalar. A 
abordagem foi quantitativa do tipo descritivo e transversal. Participaram do estudo 30 pessoas idosas, de 
ambos os sexos, com capacidade cognitiva e de comunicação verbal preservadas. A amostragem foi não 
probabilística intencional ou racional. Utilizaram-se os instrumentos: Caracterização sociodemográfica e 
de saúde e Escala de risco de queda de Downton. A realização do estudo foi aprovada pelo Parecer do 
CEP 23092. A média de idade dos entrevistados foi de 83,57% anos (DP=3,89); 53% eram mulheres; 87% 
eram católicos; 47% possuíam ensino fundamental completo; 47% eram casados; 97% eram aposentados; 
43% consideravam sua saúde regular.77% apresentaram risco de queda e 52,17% eram homens; 60% 
informaram ocorrência de quedas anteriores, 100% usavam diuréticos e anti-hipertensivos, 41,17% 
informaram deficiência visual e auditiva, 64,71% sentiam-se seguros para caminhar com uso de 
equipamentos. Entre as pessoas idosas com risco de quedas e que haviam sofrido queda anterior, 64,3%, 
eram homens e destes, 91% faziam uso de diuréticos, 83%, de anti-hipertensivos e 50% sentiam-se 
seguros na deambulação, com o uso de equipamentos. Identificou-se que, o sexo masculino foi o mais 
frequente em relação a esse evento; 90% dos recursos físicos hospitalares relacionados com a prevenção 
de quedas eram adequados. Concluiu-se que os entrevistados com risco de quedas, já haviam sofrido 
quedas anteriores, eram, predominantemente, do sexo masculino e apresentavam alterações intrínsecas. 
A instituição hospitalar oferecia todos os recursos necessários ou extrínsecos, que eram impeditivos à 
ocorrência de quedas. Como isso, oferecendo coletivamente, proteção aos seus pacientes octogenários, 
o que correspondeu com os referenciais da Bioética da Proteção. Parecer Comitê de Ética: 23092 

 
SEXISMO, ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ENTRE UNIVERSITÁRIOS 

 
Marcos Mesquita Filho 

Gabriela de Araújo Candolato 
 

Os atos do ser humano são determinados pela ética. Na vida humana a ética está em permanente 
construção, em um constante aprendizado. É inaceitável a presença de preconceitos na atenção à saúde, 
notadamente na saúde da mulher. Objetivo: Estudar sexismo, estereótipos de gênero entre universitários 
masculinos da área da saúde. Metodologia: Estudo transversal. Foram entrevistados 300 universitários 
masculinos, maiores de 18 anos, dos cursos de Medicina, Fisioterapia e Educação Física. Metade era 
usuária de bebidas alcoólicas e metade não. Foram usados os instrumentos: Sociodemográfico, AUDIT, 
CCEB, Estereótipo de Gêneros e Inventário do Sexismo Ambivalente. Os resultados foram analisados 
descritivamente. Analiticamente utilizou-se dos testes de Mann-Whitney e Kruskall-Wallis. Foram 
seguidas as normas éticas da Resolução 466/12. Resultados: A média de idade foi de 20,5 anos. 
Declararam-se brancos 85,7% e 77,1% tinham religião, 55,8% católicos. Declararam-se não fumantes 
90,0% e 93,4% não usuários de drogas, mas 50,2% bebiam; 34,6% não usava bebidas alcoólicas, 36,9% 
apresentava consumo de baixo risco. A maior parte fazia parte do estrato socioeconômico B. Os escores 
médios dos Instrumentos para mensuração do preconceito apresentaram valores que correspondiam a 
menos de 50% da pontuação possível. O uso de álcool foi fator de risco para a presença de Estereótipos 
de gênero (p=0,001), Sexismo benévolo (p=0,001) e Sexismo hostil (p<0,001). A faixa de consumo em nível 
perigoso foi a de mais estereótipos de gênero (p=0,002). Quanto aos sexismos hostil (p<0,001) e benévolo 
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(p=0,002) os na faixa de consumo prejudicial foram os mais preconceituosos. Na classe socioeconômica B 
encontrou um sexismo benévolo mais alto que nas demais (p=0.049). Conclusão: Entre os jovens 
pesquisados houve significante presença de preconceitos contra a mulher, notadamente associados aos 
consumidores de bebidas alcoólicas. A intervenção educativa sobre o preconceito e o alcoolismo entre 
universitários é ação bioética para a construção da eticidade dos futuros profissionais de saúde. 
Parecer Comitê de Ética: 2054436 
 

SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Marcos Antonio Batista 
Onilde Duarte Lima 

 
O exercício profissional do corpo docente apresenta diversos fatores psicossociais estressantes, alguns 
relacionados à natureza de suas funções, outros relacionados ao contexto institucional e social. Quando 
estes profissionais sentem que seus esforços se esgotaram, tendem a apresentar a Síndrome de Burnout. 
Trata-se de uma síndrome multifatorial, resultante da união de fatores internos como vulnerabilidade 
biológica e psicológica e fatores externos como o ambiente de trabalho. Objetivou-se avaliar o nível de 
Burnout em professores do ensino fundamental em uma cidade do Sul de Minas Gerais. Participaram da 
pesquisa 136 professores. A coleta de dados deu-se coletivamente nas dez escolas participantes. Os 
instrumentos utilizados foram: Questionário para levantamento dos dados sócio econômico o CBP-R 
(Cuestionário de Burnout del Profesorado). Os sessenta e seis itens desse instrumento foram respondido 
por meio de uma em uma escala Likert de 5 pontos. Na análise dos resultados constatou-se que: 20,6% 
alegaram ser afetados por questões relacionados ao clima organizacional e social correspondente as 
condições de organização e administração do trabalho; 19% alegaram ser afetados pelo fator 
Preocupação Profissional que se refere a expectativas com relação ao futuro do trabalho desempenhado; 
16,4% apresentaram indícios no fator de Desumanização, que caracteriza por atitudes irônicas e cínicas 
para com os alunos e colegas; 21,3% apresentaram indícios do fator de exaustão que corresponde a 
sensação de não se dispor de mais um resquício de energia, seja mental ou física, para levar adiante as 
atividades laborais; 14% apresentaram sintomas no fator de Frustração profissional, que consiste no 
idealismo, tenacidade e motivação do início no trabalho, dão lugar ao sentimento de frustração, 
insatisfação pessoal e auto-avaliação negativa na atividade. Assim, na soma total dos fatores pode-se 
concluir que 22,8% da amostra apresentaram sintomas da Síndrome de Burnout, necessitando talvez de 
uma intervenção no sentido de prevenir o adoecimento destes professores. 
Parecer Comitê de Ética: 27250 - CAAE 01545612.3.0000.5102 
 

SOBRE A MORTE E O MORRER: REFERENCIAIS BIOÉTICOS E HUMANIZAÇÃO NO CUIDADO AOS 
PACIENTES NA OBRA DE ELISABETH KÜBLER-ROSS 
 

Carolina Barreto Bertinato 
Maria Aparecida Scottini 

Maria Inês Amaro Assunção de Melo 
 

A bioética, surgindo como um neologismo na década de 1970, não apresentou de início um corpo 
conceitual, acabando por absorver princípios do Relatório Belmont e de ética biomédica de Beauchamp e 
Childress. Seria simplificar a riqueza da bioética usar apenas quatro princípios, podendo ser incluídos 
vários outros que, de forma geral, poderiam ser considerados como referenciais, os quais englobariam 
além dos próprios princípios, virtudes, qualidades, fundamentos, direitos, deveres e outros. Nesta mesma 
época, a médica Elisabeth Kübler-Ross iniciou o seu trabalho sobre a morte e o morrer, que levou à criação 
do livro homônimo em 1969, no qual propôs uma sequência de estágios pelos quais passam pacientes 
que enfrentam o diagnóstico de uma doença grave ou perderam pessoas próximas e vivem situações 
limite: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Com os seus trabalhos, atendimentos, pacientes, 
estudantes, livros e pesquisas, ela impactou profundamente a realidade médico-hospitalar ocidental, 
procurando restabelecer a dignidade do processo de morrer, devolvendo as rédeas deste processo ao 
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enfermo. A presente pesquisa tem por objetivo analisar os referenciais bioéticos no livro “Sobre a morte 
e o morrer” da autora. Visto ser uma das precursoras do campo da tanatologia e da promoção da 
dignidade do processo de morrer, seu trabalho se revela de suma importância para a qualidade do 
cuidado e no respeito aos direitos dos pacientes. Estes são pontos-chave dentro da bioética clínica e da 
humanização do cuidado. Foram encontrados vários referenciais bioéticos, entre eles respeito à 
autonomia, beneficência, não-maleficência, alteridade, veracidade, respeito às pessoas e à dignidade 
humana, autenticidade, confiabilidade das informações, fidelidade, lealdade, privacidade, 
conscienciosidade, confidencialidade, prudência, precaução, vulnerabilidade, solidariedade, 
responsabilidade, liberdade de investigação, espiritualidade, integridade. O estudo deste livro aprimora 
o conhecimento sobre bioética, humanização do cuidado e o processo de morrer, contribuindo para uma 
melhor assistência à saúde. 
 
TERAPIA OCUPACIONAL COMO PROMOTORA DA IDENTIDADE E DO SENSO DE COMPETÊNCIA - UM 

RELATO DE CASO 

 
Dianasi da Silva Lima 

Fernanda Zelinski 
Rita Aparecida Bernardi Pereira 

 
Introdução: Ocupações estão relacionadas às atividades diárias que as pessoas executam enquanto 
indivíduos, nas famílias, em comunidades para ocupar o tempo e trazer significado e propósito à vida e 
são fundamentais para identidade e senso de competência das pessoas. Profissionais de Terapia 
Ocupacional entendem que a identidade ocupacional do sujeito está diretamente ligada a uma vida 
saudável, produtiva e satisfatória. Assim, usam ocupações e atividades selecionadas, devidamente 
analisadas, de forma terapêutica como métodos primários de intervenção em todo o processo. Suas ações 
são voltadas à integralidade e humanização do cuidado, isto é, desvincula-se do olhar fragmentado sobre 
o sujeito, oferecendo acolhimento e escuta qualificada em seus diversos aspectos. Objetivo: apresentar a 
intervenção de Terapia Ocupacional no Setor de Infectologia do Complexo Hospital de Clínicas – UFPR no 
ano de 2017 com paciente masculino, 46 anos, divorciado, soropositivo, internado devido 
neurocriptococose, síndrome consumptiva e cefaleia persistente; dependente químico em abstinência, 
não aderente à Terapia Antirretroviral (TARV). Metodologia: Relato de Caso. Resultado e Discussão: A 
queixa principal do paciente foi a necessidade de retomada da atividade profissional (pintura artística e 
comunicação visual), gerenciamento da saúde e financeiro. Nos atendimentos foi possível elaborar, em 
conjunto com o paciente, melhores estratégias de ação para as demandas postas, a partir do uso de 
atividades significativas. Além disso, foram realizadas orientações referentes à farmacoterapia, 
juntamente com o farmacêutico, além de encaminhamento para o ambulatório de Psicologia, 
agendamento de avaliação no CAPS-AD de referência e encaminhamento para a Associação de Economia 
Solidária. Conclusão: Por meio do uso de atividades que lhe eram significativas, conseguiu elencar seus 
objetivos e recursos disponíveis para alcançá-los, ampliando assim o repertório de possibilidades para a 
retomada do trabalho e organização pessoal, profissional e financeira, além de sensibilizar-se sobre a 
importância de adesão à TARV. 
Parecer Comitê de Ética: 096/2018 
 

TERAPIA OCUPACIONAL NOS CONTEXTOS DOS CUIDADOS PALIATIVOS, HUMANIZAÇÃO E BIOÉTICA 
 

Luziana Carvalho de Albuquerque Maranhão 
Priscilla Viégas Barreto de Oliveira 

 
Com o avanço dos meios tecnológicos na saúde, o aumento da incidência de doenças crônicos-
degenerativas e a expansão do conhecimento da Bioética no Brasil, as profissões da saúde tem buscado 
estratégias de ação pautadas na , na Humanização, nos princípios da Bioética para amenizar a dor dos 
pacientes, conforto aos familiares e intensifiquem os Cuidados Paliativos como ação fundamental no 
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processo de terminalidade da vida. A Terapia Ocupacional vem enfocando essa estratégia de ação no 
contexto hospitalar , entendendo que lidar com a ocupação humana , com cotidiano das pessoas deve ser 
compreendido como um processo amplo em todo ciclo de vida até à morte.A evolução da Terapia 
Ocupacional resultou na Especialidade denominada Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares, que 
define as áreas de atuação e as competências do terapeuta ocupacional especialista em Contextos 
Hospitalares e da outras providências.No seu artigo 4º ,itemIII, diz que a área de atuação de “Atenção em 
Cuidados Paliativos” compreende o oferecimento de cuidados terapêuticos ocupacionais junto a equipes 
multiprofissionais, a pacientes com condições crônico-degenerativas potencialmente fatais (oncológicas 
e não-oncológicas) e que estão em tratamento sem condições de modificação da doença; os Cuidados 
Paliativos podem ser realizados tanto em contextos intra-hospitalares, como através de ações em 
contextos extra-hospitalares oferecidas por equipe hospitalar, não se restrigem à fase de terminalidade 
da vida e são considerados cuidados preventivos, pois previnem um grande sofrimento motivado por 
dores, sintomas e pelas múltiplas perdas físicas, psicossociais e espirituais e podem reduzir o risco de luto 
complicado. Os novos projetos pedagógicos dos Cursos de Terapia Ocupacional já inserem esse contexto 
atual. Foram realizados dois Congressos Brasileiros buscando promover o desenvolvimento técnico-
científico na especialidade de “Contextos Hospitalares”e “Cuidados Paliativos”, e “A integralidade do 
cuidado e os desafios da prática em contextos hospitalares e cuidados paliativos”, buscando a 
complexidade nessa área. 

 

UMA REFLEXÃO SOBRE A AUTONOMIA DO PACIENTE IDOSO 
 

Emelly da Cruz Ospedal 
Milca Rayssa do Nascimento 

Paula Christina Muller Maingué 
Maria Leonor Gomes e Sá Vianna 

Andrea Pires Muller 
 

Introdução: Com o advento do avanço tecnológico na área da saúde, houve um crescimento da população 
idosa e consequentemente, um aumento da incidência das doenças crônicas e incapacitantes que afetam 
os aspectos físicos, psicológicos e sociais, refletindo na autonomia dessa população. A autonomia pode 
ser violada por cuidadores, familiares e profissionais da saúde, devido ao cuidado excessivo ou a 
negligência. Objetivo: refletir sobre a autonomia dos idosos sobre um olhar bioético. Metodologia: foi 
realizado uma revisão integrativa dos artigos disponíveis nas bases de dados Lilacs e Pubmed, com os 
descritores Bioética, Autonomia e Idoso, no idioma português, inglês e espanhol, entre 2013 à 2018. 
Resultados: encontrados 210, excluídos 176 por título, 13 após leitura do resumo, selecionado para 
análise 20 artigos. Discussão: Após análise evidenciou que as alterações fisiológicas do envelhecimento 
interferem na capacidade funcional e mobilidade afetando a autonomia do idoso no aspecto físico, 
constatou-se também que cuidadores formais ou informais, podem subestimar ou superestimar o idoso 
interferindo assim em sua autonomia na perspectiva social, psíquica e financeira. No contexto familiar há 
um desafio ético onde o responsável se sente na obrigação de oferecer um cuidado intenso, que 
inconscientemente interfere nas decisões e atividades diárias do idoso, reforçando a dependência e 
fragilidade. Nos artigos que englobam o ambiente hospitalar a falta de comunicação efetiva entre a equipe 
multidisciplinar e o idoso pode afetar em suas decisões e consequentemente em seu tratamento. Existe 
uma cultura de que o idoso tem sua autonomia comprometida, influenciando a compreensão dos 
familiares, cuidadores e a equipe multidisciplinar a identificar as reais limitações. Conclusão: É necessário 
que o profissional da saúde e o responsável pelo idoso tenham uma percepção cuidadosa em relação a 
sua independência, de modo que estimule e aprimore suas capacidades, dando-lhe maior autonomia e 
qualidade de vida. 
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USO DA MEMBRANA CORIALANTOICA DE EMBRIÃO DE GALINHA (CAM) COMO MÉTODO ALTERNATIVO 
PARA SUBSTITUIÇÃO DE MAMÍFEROS EM TESTES EXPERIMENTAIS. 
 

Ian Rodrigo Stoltz 
Taborda-Rocha, L. 

Paula, R.C. 
Fischer, D.L. 

Pires, D.C. 
Lopes, R.H.L. 

Garcia Lopes, M.E. 
Heller Chaves H.H. 

Falavinha, B.C. 
Gonçalves, P.G. 

Pereira, L.F 
 
Com os avanços científicos e éticos, há uma tendência de procura por métodos alternativos para testes 
de novos fármacos e novos procedimentos sem o uso de mamíferos. Testes de toxicidade são necessários 
para o desenvolvimento de novos fármacos a serem disponibilizados para população. No tanto muitos 
testes são realizados em diferentes modelos animais, principalmente mamíferos. Nesse contexto, o 
avanço das normas bioéticas vêm para minimizar os impactos das pesquisas sobre seres sencientes. A 
Membrana Corioalantóica de Embrião de Galinha (CAM) é um modelo experimental que em virtude de 
sua alta vascularização é utilizada para avaliação de respostas pró ou antiangiogênicas a diferentes 
substâncias, tais como extratos vegetais, fármacos, e até linhagens tumorais. Por não apresentar resposta 
imunológica e nervosa por parte do embrião, até o momento de sua eclosão, é utilizada como método 
alternativo a testes em outros modelos animais. Sua utilização é de baixo custo, fácil manuseio e 
recentemente foi aprovada como método alternativo pela ANVISA. Comparada ao modelo que utiliza 
ratos, por exemplo, em um experimento de avaliação tumoral, a CAM apresenta a possibilidade de 
visualizar em tempo real o desenvolvimento do tumor, além de crescer mais rápido, 2 a 5 dias, comparada 
a 3 a 6 semanas dos ratos, poupando tempo de confinamento e apresentando métodos menos invasivos 
e tóxicos de implante do tumor. Portanto, a CAM como método simples, barato, reprodutível e efetivo 
proporciona uma alternativa aos passos caros de obtenção e experimentação em modelos mamíferos. 
Parecer Comitê de Ética: 850/2013 (1ª Versão), 850/2016, 850A/2016 e 850G/2016. 
 

VIOLAÇÃO DO ACESSO Á SAÚDE: ACEITAR OU INTERVIR 
 

Mirian de Souza Pinheiro 
Thiago Rocha da Cunha 

Marta de Souza Pinheiro 
Tâmara Ísis Cagnin 

 
A Portaria nº1820 de 13 de agosto de 2009 em seu parágrafo único assegura que o acesso à saúde é 
direito de todo cidadão na rede de serviços de saúde. Apesar da saúde ser um direito resguardado ao 
cidadão e a manutenção de sua dignidade, o acesso a um tratamento digno e respeitoso está longe do 
ideal estipulado pela Constituição. A dificuldade de acesso à saúde e filas enormes, para realizar exames 
ou cirurgias, ferem mortalmente o ser humano em sua dignidade e em seu direito a um tratamento 
respeitoso e adequado. É necessário realizar uma reflexão sobre o acesso à saúde e a inércia do Estado 
perante o abandono da população adoecida como forma de iniciar intensa discussão sobre a aceitação 
passiva da atual situação ou intervir para modificá-la. Este estudo é reflexivo, com busca nas bases de 
dados Scielo, Pubmed e revistas eletrônicas sobre o acesso à saúde e a violação reinterada deste direito 
constitucional. A falta de profissionais na área e o baixo salário oferecido aos mesmos aliado às más 
condições de trabalho impostas pelo atual Sistema Único de Saúde (SUS), colocam o Estado 
irrefutavelmente como o responsável pela perda da dignidade do cidadão ao não cumprir a lei através de 
políticas ineficazes, leis que não funcionam e governos corruptos. A importância da bioética e sua 
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participação em problemas com diferentes moralidades fazem com que sua atuação proporcione 
significativos impactos nas discussões a partir de uma sustentação econômica justa, respeito ao contexto 
sociocultural e do nível de informação necessário e indispensável à construção de um futuro melhor para 
a vida de seus cidadãos à cerca da legislação vigente. 
 

VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL CONTRA A MULHER DURANTE O PARTO 
 

Ariane Andruchechen 
Castorina H.V. Casagrande 

Clélia Peretti 
 

A chamada violência obstétrica tem ocorrido nos ambientes prestadores de serviço de saúde durante a 
assistência ao parto. A saúde acaba não sendo contemplada na totalidade no momento que deixa de 
proporcionar o bem-estar completo da mãe e do bebê. O presente trabalho de caráter bibliográfico com 
abordagem qualitativa, objetiva analisar a violência e suas faces as parturientes. O tema proposto para o 
aprofundamento neste artigo é a violência Institucional contra a mulher durante o parto. O atendimento 
prestado as mulheres no momento do parto de seus filhos, tem revelado situações traumáticas e uma 
crescente hostilização. Reflexos da contemporaneidade, dos avanços tecnológicos? Pesquisadores tem 
averiguado sofrimento e humilhações impingidos as parturientes, o que se pode considerar um tipo de 
violência simbólica. A elas são mascarados direitos garantidos por lei ou são persuadidas implicitamente 
a optarem por métodos desnecessários a sua situação. Chama a atenção os números de cesárias em 
comparação ao parto natural ou normal. Dados de notícia do ministério da saúde revelam que em 2017 
ocorreram 2,7 milhões de partos no Brasil. Visto que, nos serviços públicos de saúde 58,1% são normais 
e 41,9% são cesárias. Já os dados da Fiocruz pela pesquisa “Nascer no Brasil” apontam no setor privado 
88% de cesarianas e a OMS recomenda 15%. Enfim, no momento do parto a mulher encontra-se numa 
situação de vulnerabilidade, com acesso a saúde por vezes precário e com a falta de atendimento 
humanizado. A vida humana deve ser compreendida, valorizada e cuidada em sua dignidade, bem como, 
em cada subjetividade. 
 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NUM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO SUS 
 

Marcos Mesquita Filho 
Carolina de Souza Gonçalves 

Luiz Henrique Burihan 
 
Violência obstétrica é grave problema de saúde pública. Afeta a dignidade, a integridade da gestante e de 
seu filho. É questão Bioética e vários pressupostos do parâmetro ético Humanização, que qualifica a 
Atenção à Saúde, são desconsiderados. Objetivo: Levantar a existência e as maneiras como se apresenta 
a violência obstétrica em Hospital do SUS. Métodos: Estudo transversal. Entrevistou-se 229 puérperas, 
utilizando-se instrumentos: Sociodemográfico, socioeconômico e questionário violência obstétrica. 
Resultados: Idade média - 25,9 anos; 9 consultas pré-natais; tempo de gestação de 38,4 semanas; faixa 
etária predominante - 18 a 30 anos (64,6%), 8,7% menores de 18 anos. A escolaridade era fundamental 
(47,2%) ou média (45,9%). Viviam com companheiro 85,2%. A classe socioeconômica de 65,5% de 
mulheres foi C. O médico do pré-natal não foi o mesmo do parto (94,3%). As mulheres preferiam parto 
normal (68,1%), mas apenas 45,9% realizaram este desejo. Foram 82,1% que tiveram acompanhante no 
parto e 97,8% declararam que poderiam ser acompanhadas. Não houve presença de doulas e 77,7% as 
desconheciam. Declararam-se seguras e informadas durante os procedimentos 61,1%, mas 27,5% 
sentiram medo. A maioria foi submetida a episiotomia, soro durante o parto normal, repetição de toques 
vaginais, ausência de anestesia na presença de dor, parto na posição deitada. O contato com o bebê após 
o nascimento limitou-se apenas em vê-lo (57,0%) e 65,1% não foram informadas sobre os procedimentos 
realizados com o recém nato. Houve desconhecimento do que seria plano de parto por 86,0%. Entretanto, 
70,3% sentiram-se felizes e realizadas após a experiência vivida. Houve relato de ausência de 
complicações por 92,1%, com uma avaliação positiva de 86,9%, mas 15,3% declararam ter passado por 
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situação que consideraram injusta e que provocaram raiva durante o parto. O desconhecimento sobre 
parto humanizado atingia 59,0%. Apesar da satisfação manifestada pelas mulheres entrevistadas, o 
serviço ainda está distante da humanização. 
Parecer Comitê de Ética: 1.683.043 
 

VISÃO DO FISIOTERAPEUTA SOBRE A AUTONOMIA DO PACIENTE NO FIM DA VIDA. 
 

Andrea Pires Muller 
Maria Leonor Gomes de Sá Vianna 
Deborah Christina da Silva Oliveira 

Vanessa Gonzalez Munster Cicarello 
Paula Christina Pires Müller Maingue 

 
Introdução: A Organização Mundial de Saúde define Cuidados Paliativos como uma abordagem que visa 
melhorar a qualidade de vida dos pacientes que enfrentam doenças graves com prognostico limitado. A 
fisioterapia complementa o tratamento paliativo, desempenhando um papel importante e fundamental, 
proporcionando autonomia para o paciente. Objetivo: analisar a visão dos fisioterapeutas em um hospital 
de Curitiba sobre a autonomia do paciente com doença grave e prognostico limitado. Metodologia: 
estudo quantitativo, realizado em dois hospitais de Curitiba, no período de março a maio de 2018. Foram 
avaliados vinte e três fisioterapeutas (anos 30,47 ± 8,12), sendo 19 mulheres e 3 homens, através de um 
questionário, desenvolvido pela pesquisadora “A” o qual contém perguntas que avaliam a decisão do 
fisioterapeuta frente a situações que envolvem tomada de decisão de pacientes em UTI. Destes 
profissionais 64% trabalham em UTI e 36% nos postos de internamento. Resultado: analisando as 
perguntas apresentadas e as respostas dos sujeitos frente a um caso de uma paciente jovem que 
apresentasse falência múltipla de órgãos e tivesse uma parada cardíaca: 50% não reanimariam pelo 
prognostico, 45% pela idade e 5% reanimariam. Paciente idoso que desejava morrer e apresentou uma 
parada cardiorrespiratória: 63% respeitariam o desejo de morrer e 36% reanimariam contra o desejo do 
paciente. Paciente dependendo de medicações e ventilação invasiva sem resposta ao tratamento 
apresentou uma parada cardiorrespiratória, a família solicitou que não reanimasse: 68% reanimariam se 
fossem chamados para reanimar 31% não reanimariam em respeito ao desejo da família. Conclusão: 
Conclui-se que a autonomia dos pacientes com doença que ameace a vida, tem sustentabilidade e 
respaldo ético e cientifico nos cuidados paliativos, porém no Brasil ainda enfrenta a imaturidade dessa 
prática nos serviços, e equipes de saúde que recebem interferência ou sustentam um modelo curativo de 
assistência. 
Parecer Comitê de Ética: 2.397.069 
 

VULNERABILIDADE E ENVELHECIMENTO: CONCEPÇÕES FÍSICAS, COGNITIVAS E SOCIAIS DE 
ACESSIBILIDADE E AUTOCUIDADO 
 

Luciano Alves Leandro 
Carolina Aguiar Moreira 

Hélio Afonso Ghizoni Teive 
 
INTRODUÇÃO: O envelhecimento humano e toda sua cronicidade metabólica constituem um dos maiores 
desafios de toda a humanidade, os quais agregam fatores que exigem constantes mudanças nos cenários 
atuais de Saúde Pública. OBJETIVO: Refletir acerca da dinâmica envolvida no processo de acessibilidade e 
autocuidado da população idosa sob a ótica bioética da vulnerabilidade em saúde. METODOLOGIA: Trata-
se de um estudo teórico-reflexivo realizado através de pesquisa bibliográfica de forma descritiva na 
natureza da Bioética, pautado nas discussões da Gerontologia, da Teoria da Vulnerabilidade e da relação 
de autonomia e poder, segundo Foucault, explorando as associações inerentes à vida do idoso, sua forma 
de pensar e agir, barreiras arquitetônicas e enfim, o seu dia-a-dia. RESULTADOS: A nítida mudança na 
trajetória das doenças crônicas devido à cronificação de suas sequelas pode ser acompanhada de dor e 
sofrimento, pois quanto mais se avança na ciência e tecnologia, menos atribui-se o autocuidado como um 
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fator de responsabilidade social. Desta forma, passando por um processo no qual suas vivências, desejos, 
costumes e valores são desprezados, percebe-se que para enfrentar o processo de envelhecimento e suas 
considerações físicas, cognitivas e sociais, o idoso torna-se vulnerável. Dentro desse contexto, surgem 
concepções de autocuidado como a manutenção da capacidade funcional para desempenhar suas 
atividades de vida diária (AVD's) bem como meios seguros e condizentes às suas necessidades. 
CONCLUSÃO: É importante o reconhecimento dessa vulnerabilidade para garantir o direito à autonomia 
do idoso e o respeito à dignidade humana, valorizando e resgatando preceitos éticos frente à figura de si 
enquanto ser humano e sua verdadeira representatividade frente à sociedade. 
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Considerada um problema de saúde pública, a doença celíaca é desencadeada em indivíduos 
geneticamente predispostos através do consumo de cereais que contêm glúten, fazendo com que as 
pessoas com essa doença devam realizar uma alimentação totalmente isenta desse nutriente por toda a 
vida. A falta de acesso e disponibilidade de alimentos para pessoas com doença celíaca dificulta a 
realização da dieta, gera impactos na segurança alimentar e nutricional e a exclusão social desses 
indivíduos, caracterizando violação do Direito Humano à Alimentação Adequada. Esta pesquisa objetivou 
identificar as situações de vulnerabilidade sofridas pelos doentes celíacos nas esferas fisica, psíquica, 
moral e social, bem como aproximar a doença celíaca das discussões bioéticas. Através de metodologia 
qualitativa, de cunho descritivo, com análise de conteúdo e categorização de sentidos, foram 
entrevistados doentes celíacos indicados e cadastrados na Associação dos Celíacos do Paraná. Os 
resultados encontrados nesta pesquisa evidenciaram discursos de vulnerabilidade em todas as esferas 
citadas. Tal situação de vulnerabilidade suscita o respeito pela dignidade humana e por sua integridade e, 
para discutir tais temáticas nesta pesquisa, recorreu-se à Bioética Social. 
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