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• APRESENTAÇÃO •

O VII Congresso de Humanização e Bioética foi realizado concomitantemente ao I Congresso Interna-
cional Ibero-Americano de Bioética no período de 06 a 08 de julho de 2016.

O Congresso de Humanização até então promovido pela Área de Saúde do Grupo Marista chega a sua 
VII edição concretizando a parceria com o Programa de Pós-graduação em Bioética da PUCPR. O evento teve 
como tema “Fundamentação da Bioética em debate”.

O VII Congresso de Humanização teve como objetivo principal criar espaços de discussão acadêmica, 
formação profissional e troca de experiências de Humanização em Saúde.

O I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética celebrou a parceria entre 15 universidades da 
América Latina e da Espanha que se uniram para produzir a Revista Ibero-Americano de Bioética, cujo primeiro 
número foi lançado no evento. Consolidado o projeto da revista, o Congresso permitiu a parceria entre insti-
tuições por isso, além do caráter formativo e reflexivo, é um espaço para o estreitamento de laços, para a troca 
de experiências e para o desenvolvimento de novos projetos na área da Bioética.

O evento contou com pesquisadores e estudantes vindos de diferentes áreas do saber e de diversas re-
giões do país e do exterior, e mais de 200 trabalhos científicos foram apresentados entre comunicações orais 
e pôsteres. 

Neste Anais do VII Congresso de Humanização e Bioética compartilhamos  a produção dos resumos 
resultantes desse evento. Agradecemos aos colaboradores que enviaram seus trabalhos e esperamos que o pú-
blico e a sociedade possa se beneficiar da consistente produção apresentada nesta perspectiva interdisciplinar. 

Comissão Organizadora
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SUPERAÇÃO DO ATUAL MODELO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SEGUNDO A 
PERSPECTIVA DE HANS JONAS E A POLÍTICA DE DECRESCIMENTO DE LATOUCHE

Eleandro de Souza Cabral; Bruno Henrique do R. Xavier

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Pr, Brasil

eleandro.cabral@yahoo.com.br; bruno-rosario-xavier@hotmail.com

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo compreender abordagem temática sobre a “ética da responsa-
bilidade” proposta pelo filósofo alemão Hans Jonas em sua mais influente obra”: O Princípio Responsabilidade: 
Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica”. Esta pesquisa possui caráter bibliográfico, e efetiva uma 
análise epistemológica acareando seu posicionamento consequencialista frente ao descompasso entre a factual 
imprevisibilidade dos atos praticados pela humanidade e a degradação do meio ambiente promovida pela “Era 
da Civilização Tecnológica”. Buscará refletir sobre o posicionamento humano em relação à natureza ressaltando 
seu antropocentrismo exacerbado, o qual transforma a sociedade moderna em uma sociedade de risco, assim 
como, o esvaziamento ético promovido pelo pensamento contemporâneo. Desta forma, o estudo em voga 
abordará temáticas voltadas a apresentação do Ethos Cultural contemporâneo permeado pelo domínio da 
técnica moderna, apresentará definições sobre a materialidade de uma formação humana e extra-humana Una 
que justificará a mediação da crise ambiental através da “Política de Decrescimento”.

PALAVRAS-CHAVE: HANS JONAS. ÉTICA. RESPONSABILIDADE. NATUREZA. MEIO AMBIENTE.



ÍNDICE

18

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

INTRODUÇÃO

A temática proposta do presente trabalho emerge em um cenário global impactado pelo desequilíbrio da 
existência humana em relação aos seus pares enquanto partícipe de uma biosfera una. Contemporaneamente 
inclui-se neste cenário o empoderamento tecnológico e científico alcançado pelo Homo Sapiens através de seu 
avanço dominante sobre a natureza. Este avanço alterou dramaticamente as dimensões distributivas dos riscos 
que suas ações promoveram sobre a sociedade, e, de forma transcendente para com as gerações futuras. Esse 
é o ponto de partida de Jonas1, que constitui a formulação de uma noética direcionada ao pensamento e com-
portamento humano, pois para o filósofo alemão, a proposta de atuação da ética tradicional não mais abarca 
condições de regulação para com o comportamento dominante do ser humano em sua relação com o meio 
ambiente. Assim sendo, todas as doutrinas éticas até então se preocuparam em mediar os acontecimentos 
entre as relações humanas, não elencando, portanto, as inquietações para com as vidas extra-humanas, isto é, 
com a natureza. Podemos tomar como exemplo as observações de Santos2 sobre as ações das éticas da simul-
taneidade, criticadas por Jonas, isto é, o ama teu próximo como a ti mesmo como exemplo máximo das ações 
dirigidas apenas ao tempo presente e visando as relações inter-humanas. No entanto, dado a nova dimensão 
do agir humano que não mais atinge a esfera dos homens no tempo presente, e sim a geração futura em uma 
dimensão também extra-humana, é necessário que se repense as ações e o campo da responsabilidade. Desse 
modo, para Jonas, é devido ao novo cenário tecnológico, que agora é capaz de intervir até mesmo no reino da 
vida, que é preciso repensar o modelo ético atual, repensar as virtudes como práticas imediatas, e extrapolá-las 
como práticas para muito além da geração presente3.

Qual é a gênese de tal processo segundo a visão de Jonas? “No âmago do problema encontra-se a nova 
relação do homem com a natureza, não mais pautada pela noção de necessidade, mas sim pelo domínio e pela 
exploração, em benefício do crescimento e do desenvolvimento da chamada civilização”4. Isto é, a sagacidade da 
promessa da tecnologia moderna marcha estimulada por uma ação mútua entre pesquisa e poder, as quais não 
mais atendem a funcionalidade histórica do saber humano. O conhecer agora é acondicionado em repositórios 
e são como que servidos conforme o pedido de determinado cliente. A alusão proposta de cliente serve para 
de forma metafórica denominar a figura do poder existente entre os mais diversos seguimentos da sociedade 
que age de forma determinista subjugando a consciência do sujeito, assim como, sua própria liberdade.

 No prefácio de sua obra mais célebre, O Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica, editada em 1979 no idioma alemão, Jonas universaliza seu sinal vigilante para as possibilidades trans-
formadoras da ação humana descontrolada, advinda de seu arcabouço tecnológico. O filósofo ainda utiliza com 
primazia o mito grego em que Prometeu teria sido acorrentado por ter roubado o fogo do Olimpo e tê-lo pre-
senteado aos mortais. Por essa transgressão, ao titã é imputada a pena de uma tortura infinita: ser acorrentado 
e ter o fígado devorado por uma águia todos os dias.

 Utilizando-se dessa metáfora, Jonas busca demonstrar o poder concedido ao ser humano através da 
ciência e tecnologia, o qual leva a humanidade a clamar inconscientemente por uma ética que possibilite regular 
esta extraordinária força, que, manejada de forma inconsequente pode ocasionar sua autodestruição. O fogo 
aqui é caracterizado como uma etapa primeira na sistematização científica e como fator iniciante da proposta 
da tékhne. Segundo Moretto, a metáfora nos mostra em termos qualitativos, o poder estrondoso humano, de 
modo que a técnica, nesse contexto, é aproximada de um poder divino. A figura de Prometeu desacorrentado 
nos faz refletir sobre as interações catastróficas promovidas pela tecnologia sobre a civilização contemporânea, 
assim como, o traçado perigoso advindo do poderio desenfreado interposto em conjunto à intervenção huma-
na dominadora. A fatal força tecnológica age como propulsão para o aperfeiçoamento do avanço dominador do 
homem frente ao meio ambiente, que na oportunidade da Revolução Industrial se agiganta, representando uma 
grave ameaça ao padrão sustentável do planeta. Desta forma Jonas constata que: “o novo continente da práxis 
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coletiva que adentramos com a alta tecnologia ainda constitui, para a teoria ética, uma terra de ninguém”. 
 Diante da situação vulnerável do ser humano e das coisas extra-humanas frente ao poder da técnica 

moderna, a qual possui um tendenciamento de autonomia, apuramos que as discussões sobre meio ambiente 
têm ocupado posição central entre a sociedade contemporânea e são reflexo da crise sustentável, ética e mo-
ral que assolam os mais diversos setores da humanidade, sejam eles, saúde, ambiente, economia ou política. É 
nesse sentido que Jonas afirma que “o Homo faber ergue-se diante do Homo sapiens (que se torna, por sua vez, 
instrumento daquele), e o poder externo aparece como o supremo bem—para a espécie, obviamente”. Desse 
modo, a complexidade sintomática das relações humanas, demanda agilidade na análise das essenciais razões 
que afetam o equilíbrio da vida, possibilitando um pensar ético não limitado ao agir humano, mas, propondo 
um alargamento de sua ação buscando solucionar tais problemáticas moderando desta forma as ações do ser 
humano em relação ao planeta. 

 De frente a tal cenário, a saber, da ascensão desenfreada da técnica, a sustentabilidade hoje tem ganhado 
grande espaço dentro deste ambiente global e o tema influencia diretamente a prática individual e coletiva do 
ser humano, entretanto seu viés antropocêntrico, estanque e economicista a torna fragilizada para alinhar-se 
com as transformações e com a complexidade das mudanças da contemporaneidade5.

 Mobilizados pelo desafio de superar o atual modelo de desenvolvimento sustentável e preservar a digni-
dade e a continuidade da vida humana e extra-humana no futuro, a Política de Decrescimento emerge como alter-
nativa viável para mediação desta questão demonstrando seu direcionamento de eixo com a proposta jonasiana 
de responsabilidade.

 Em suma, existem em nossa sociedade contemporânea grandes e diversos entraves à obtenção de um 
equilíbrio entre humanidade e natureza em âmbito global que necessitam ser assumidos e enfrentados pela 
sociedade humana se quisermos realmente vislumbrar saídas para os graves conflitos socioambientais de nossa 
época. 

 JONAS E O PROMETEU DESACORRENTADO: A QUESTÃO DA TÉCNICA.

 A crença em valores emocionalmente comprometidos em um Ethos Cultural rigorosamente pautado no 
domínio humano sobre a natureza estimula conquistas tecnológicas com potencial destruidor. O início da domi-
nação humana na natureza data as raízes do pensamento moderno, naquilo que Jonas chama de ideal baconiano, 
em que o conhecimento seria poder para explorar o mais íntimo que a natureza poderia oferecer. Se antes a 
ciência existia de modo contemplativo, agora ela passa a interagir no curso da natureza, modificando-a de ma-
neira significativa. É sob essa perspectiva de mundo científico que vivemos hoje, isto é, sob um conhecimento 
dominador que possui poderes de dimensões divinas, como indica a metáfora do Prometeu desacorrentado. 

Nesta perspectiva, Hans Jonas trata o poder da técnica moderna como modelo a ser combatido (pois é 
prejudicial à biosfera), entretanto esses critérios não são fáceis de observar e avaliar, muito menos de se chegar 
a um julgamento quantitativo e estatístico. Visto a dificuldade em entender e mensurar as consequências as quais 
a civilização tecnológica pode alcançar, principalmente após a estarrecedora utilização das bombas atômicas por 
oportunidade da segunda guerra mundial, que, em apenas dois golpes, os efeitos agudos nas cidades de Hiroshima 
e Nagasaki alcançaram uma soma de mortes aproximada de 240 mil seres humanos, sendo que tal devastação 
seguiu dizimando milhares de pessoas face às queimaduras e ao envenenamento radioativo resultante de tais 
explosões. O caos temporal promovido por questões políticas e econômicas legitíma ações como a apresentada 
anteriormente. Traduz de forma contundente a impossibilidade de apoio ou aporte às questões relacionadas ao 
meio ambiente e a preservação das gerações futuras.  Todo sistema seja de natureza política ou econômica se 
perpetua à medida que prospera, e seus padrões de organização remetem a processos de regulação que autorizam 
sua autopreservação sem estabelecer princípios que sejam norteados por uma ética responsável.
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Porém, vale lembrar aqui que apesar de Jonas ser crítico da técnica por ela possuir um motor desenfrea-
do, ele não deve ser visto como tecnofóbico, uma vez que o filósofo critica o movimento autônomo da técnica, 
que cresce com a economia e sem o acompanhamento da ética. A técnica, em suma, existiu desde os primeiros 
utensílios inventados pela engenhosidade humana, o problema, entretanto, é o novo rumo incerto e perigoso 
que ela toma. Nesse sentido, é possível conceber que a trajetória da técnica transformadora, enraizada na 
sociedade moderna, possibilitou um salto de conhecimento considerável, proporcionando desenvolvimento 
humano em seus mais diversos seguimentos. Os principais atributos, por exemplo, englobam padrões claros de 
desenvolvimento e o conjunto de processos coordenados promoveu aumento da expectativa de vida, avanços 
consideráveis na medicina, o surgimento das tecnologias da informação, e a biotecnologia utilizada na agricultu-
ra. Entretanto, tais princípios encontram-se pautados em uma perspectiva mecanicista de responsabilidade, e 
visam por resultados econômicos.

 Tendo em vista esse desenvolvimento, o futuro humano não será um caminho longo e tranquilo, com 
estabilidade e segurança, o futuro humano será turbulento e imprevisível e seguirão de todas as formas para 
uma grande teia, conforme sugere Fritjof Capra6 na obra A teia da Vida: Uma nova compreensão cientifica dos 
sistemas vivos. Isso posto, a derradeira possibilidade está não em travar batalha ou fugir deste futuro, mas sim 
escolher formas e modelos de vida compatíveis de regulação, se reapropriando do controle do nosso tempo, 
traçando propostas cautelosas em situações de incerteza. Jonas propõem cautela e precaução diante das in-
certezas e do tumulto existencial causado pelas interações entre componentes não passíveis de previsibilidade. 
Essa complexidade escapa até mesmo do determinismo mecânico, e por tratar-se de um sistema complexo, 
nenhuma possibilidade é evidente, ela dependerá do relativismo do observador que obterá progresso sistemi-
camente com o todo, que por sua vez entende-se a partir de suas finalidades teleológicas independente de suas 
partes. Vivemos em uma era crítica da história humana, uma era em que o homem reclama a si mesmo poderes 
divinos e ameaça a continuidade da vida no planeta: “Um ‘espectro’ ronda o século XXI, a saber, o espectro do 
seu próprio extermínio”.

 A modelagem proposta para regulação já percorreu longo trajeto, e durante este percurso nos depara-
mos com o método cartesiano, ponto chave para o racionalismo. Encontramos também, moldes matemáticos 
que até então abonava e validava a proposta científica. Jonas se atenta em demonstrar que a tradição dos mo-
delos éticos confere resultados quando o agir humano está necessariamente próximo. O bem e o mal, com o 
qual o agir tinha de se preocupar, evidenciavam-se na ação, seja na própria praxis ou em seu alcance imediato, 
e não requeriam um planejamento de longo prazo.

 Assim como a transposição da juventude para idade adulta se pauta pela autonomia e responsabilidade 
por seus atos, também a ética jonasiana se emancipa dos direcionamentos políticos e econômicos clássicos que 
agem sobre pressupostos produtivos, criando uma lógica metafísica que precede prenúncios consequentes da 
ação humana. Nesta abordagem, para Jonas, a condição de previsão e cautela devem se entrelaçar a um novo 
saber teórico que elenque os fatores que nos conduzem a crise ética atual nos apresentando caminhos para que 
não sejam repetidos os equívocos anteriores, este saber deve se articular com um novo paradigma civilizatório 
onde não haja descompasso entre a previsão e a ação efetiva, levando-nos a um ajuizamento moral que vise não 
somente ações, mas também omissões. 

VAZIO ÉTICO 

Assim como o planeta, todo sistema sobrevive e prospera na medida em que se autorregula, permitindo 
a preservação de sua coerência e saúde. A sociedade, de modo geral, busca a mesma autorregulação, porém 
ela se encontra inserida em um vazio ético tão preocupante que organizações fabricantes de cigarros se auto 
afirmam contribuintes para o desenvolvimento sustentável, pois auxiliam o pequeno produtor no manejo rural, 
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e ou empresas produtoras de armamento bélico se vangloriam por possuírem programas exemplares de redu-
ção da poluição.

 De acordo com a ética jonasiana, vivemos em um mundo sem forma e de incrível relativização, não exis-
tem mais certezas, as poucas certezas encontradas são as que conforme os exemplos, a fabricação de cigarros 
e armamento bélico quase que estão justificados somente pelo apelo ambiental que lhe foram anexados, e desta 
forma passam despercebidos pelo crivo da sociedade contemporânea. Para melhor exemplificar, se faz necessá-
rio apropriar-se da metáfora utilizada pelo filósofo Jostein Gaarder7 na Conferência Mundial para a Paz realizada 
em 2004 na Holanda, onde se refere ao comportamento exercido com relação à problemática ambiental e o 
vazio ético incutido na sociedade humana. Gaarder vale-se do exemplo de uma rã que ao entrar em contato 
com água fervente em determinado recipiente sente o desconforto ao qual foi acometida e salta fora imediata-
mente, mas, levada ao mesmo recipiente onde a água esteja em temperatura ambiente e posteriormente esta 
água for aquecida de forma gradual será cozida até a morte, se utiliza deste exemplo para apresentar que nossa 
sociedade mal consegue avaliar a extensão do desastre e os limites aos quais estamos circunstanciados, exis-
tindo então uma necessidade imediata de identificarmos qual o ponto que realmente nos afeta no momento, 
e quais suas consequências para com as futuras gerações. Assim sendo, na tentativa de superar o relativismo 
ético, ou os possíveis subjetivismos, Jonas fundamenta sua filosofia na responsabilidade ontológica, pois ela ofe-
rece um princípio justificado e independente. Nesta perspectiva, Jonas nos lembra que as éticas tradicionais são 
limitadas no antropocentrismo, cuidando das relações inter-humanas e deixando a esfera extra-humana fora 
do debate ético. As éticas tradicionais também tratam do imediato e do tempo presente, uma vez que alcance 
efetivo da ação era pequeno antes do grandioso poder da técnica, e o intervalo de tempo para previsão, defi-
nição de objetivo e imputabilidade, era curto e limitado. Na nossa era, o novo agir humano toma proporções 
titânicas, e nosso poder de previsão, graças à técnica, também aumentou. Nesse sentido, as éticas tradicionais 
não estão preparadas para lidar com o novo desafio humano, isto é, o desafio de evitar o desaparecimento da 
vida tanto humana, quanto extra-humana.

Desse modo, dado a transformação da técnica, o ponto de vista cultural implica em uma transformação 
ética que interpela apenas o relacionamento entre os homens, como Jonas afirma: “a significação ética dizia 
respeito ao relacionamento direto de homem com homem, inclusive o de cada homem consigo mesmo; toda 
ética tradicional é antropocêntrica”.

Assim, identificamos através das ações cotidianas da humanidade, em especial os pilares que equilibram 
nossa sociedade atual no planeta, que estas estão apoiadas por visões imperfeitas, provisórias e insatisfatórias. 
Ou ainda, podemos dizer que as éticas tradicionais, para Jonas, não são mais suficientes diante do problema 
ético que enfrentamos. Porém, não podemos negar este mundo, muito menos fugir dele, mas devemos sim 
construir um novo a partir do que temos disponível hoje e utilizar como argamassa uma proposta de responsa-
bilidade ética pautada no respeito às consequências das ações para com as gerações futuras.

O ENCONTRO DA FILOSOFIA DE HANS JONAS COM O DECRESCIMENTO

Na situação caracterizada pela crise ecológica, econômica e sociopolítica, os movimentos transformado-
res precisam de novas respostas e modos de ação. Uma vez que uma parte da sociedade já se encontra cons-
ciente da emergente necessidade de reconfiguração ética, esta tem sido ponto fundamental para diminuir a alta 
velocidade da ferramenta política e econômica hoje em funcionamento no mundo contemporâneo. Segundo 
Boff8 efetivamente tal reconfiguração servirá para superar o capitalismo que procura virar-se para o verde, sem 
questionar a sua lógica injusta e insustentável. Assim, precisamos de um modelo ético aos moldes da filosofia 
jonasiana que elimine de sua formulação os relativismos e possa fundamentar maneira racional o direito das 
futuras gerações à vida com dignidade e também o direito à existência das espécies não-humanas de vida. Nesta 
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perspectiva, encontramos na Política e Economia do Decrescimento a possibilidade da efetivação da teoria jonasia-
na, que propõe os freios voluntários que a humanidade clama na era da civilização tecnológica. 

Segundo Arancibia9, visando a superação do atual modelo de desenvolvimento sustentável, o Decresci-
mento emerge como uma linha de pensamento econômico e também político que teve sua origem na década 
de 1970, alicerçado nas teses do economista romeno, precursor da bioeconomia, Nicholas Georgescu-Roegen, 
as quais foram publicadas em sua obra The Entropy Law and the Economic Process em 1971. 

Ainda segundo Arancibia, a teoria do decrescimento está baseada na hipótese de que o crescimento eco-
nômico entendido também como aumento constante do Produto Interno Bruto (PIB) não é sustentável para 
o ecossistema global. Essa ideia é oposta ao pensamento econômico dominante, segundo o qual a melhoria do 
nível de vida seria decorrência do crescimento do PIB, e, assim, o aumento do valor da produção deveria ser 
um objetivo permanente da sociedade.

Já para o economista Serge Latouche, a principal questão é a que os recursos naturais são limitados, e, 
portanto, não existe crescimento infinito. A melhoria das condições de vida deve, portanto, ser obtida sem 
aumento do consumo, mudando-se o paradigma dominante. O conceito de decrescimento não está pontuado 
em contrariedade ao consumo, já que seus fundamentos são propostos a partir do produtivismo, entretanto 
afirma que não há nenhuma possibilidade de crescimento infinito num planeta finito, opõem-se, portanto, ao 
consenso generalizado de que o crescimento econômico é o fundamento primeiro do bem-estar humano. 
Além disso, para Latouche, o aumento constante do PIB mundial por mais 50 anos, afetará a pegada ecológica 
da humanidade. Desse modo, a ética para o futuro de Hans Jonas, encontra-se com a teoria do decrescimento 
latouchiana, uma vez ela procura mudar o modo de vida no presente, em prol das gerações futuras, e para que 
isso possa ocorrer, como nos mostra Sganzerla, Jonas propõe que a humanidade passe a “projetar o futuro com 
o auxílio da imaginação e do saber científico e técnico, para que diante das possiblidades negativas seja tomada 
uma decisão no presente de forma que o anunciado não aconteça”.

Ainda sobre o Decrescimento, Latouche quando trata sobre o decrescimento afirma não se tratar de 
um estado estacionário como propostos em velhos clássicos, tão pouco uma forma de regressão, recessão ou 
crescimento negativo. Denota sim que com todo rigor deve ser chamado de acrescimento, fazendo menção 
ao ateísmo, pois em analogia demonstra a fé e crença no PIB, em seu crescimento infinito, e em sua condição 
de solucionar problemas sociais apenas pelo viés econômico. Da mesma forma, um número cada vez maior de 
pessoas e movimentos sociais começam a usar a política de decrescimento não só para viver de acordo com 
seus princípios éticos de responsabilidade, mas também para organizar, refletir e apresentar propostas concre-
tas para a mudança. 

Sem dúvida, o conceito de decrescimento, introduzindo a finitude do planeta e o slogan “viver melhor 
com menos”, tem uma série de virtudes inegáveis e, a partir de uma perspectiva política, pode fornecer ele-
mentos chave para o futuro como: a reconceitualização de termos tais como o desenvolvimento, o trabalho 
ou a riqueza, um aprofundamento e resgate da justiça social, cidadania e democracia, assim como o valor de 
coerência entre o comportamento individual e ação coletiva. Neste sentido apresenta proposta de progresso 
em lugar de crescimento econômico.

Para que aconteça a conversão ecológica da economia, devemos reduzir o consumo e produção de acor-
do com as nossas necessidades reais, liberando tempo para investir em atividades criativas de riqueza social 
e ecológica. Em suma, devemos optar por cidadania, educação, justiça social e ambiental, em outras palavras, 
vamos apostar em viver melhor com menos bens materiais. Como afirma Latouche: “deve-se buscar o mesmo 
nível de satisfação sem a necessidade de recorrer ao sistema mercantilista”. Para tratarmos a situação descom-
pensada em que o planeta se encontra e garantir um futuro aceitável para os nossos filhos, devemos não apenas 
moderar a tendência atual, mas temos que deixar o desenvolvimento e o economicismo. Voltamos aqui à ana-
logia jonasiana da técnica com o Prometeu, uma vez que para o filósofo, é justamente a economia que oferece 
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à técnica, isto é, ao titã, um fôlego incansável para um desenvolvimento sempre para o mais-além. 
É neste contexto de emergência planetária que se faz sentido falar de decrescimento. E nesta situação, 

a questão é saber se a diminuição pode mesmo ser um novo paradigma para o movimento ambiental. É cada 
vez mais claro que a eficiência econômica de crescimento sustentável não resolve os problemas ambientais, 
devemos também levar em conta que existe um efeito rebote quando falamos em diminuir o impacto sobre o 
consumo de recursos por unidade de produto transformando sua eficiência, em termos absolutos, esse consu-
mo continua a aumentar, pois veículos com combustível eficiente, e gasolina sem chumbo são fabricados, mas 
em contrapartida aumenta o número de veículos, quilometragem e rodovias; o uso de lâmpadas e aparelhos de 
baixa energia tem aumento em sua utilização, mas isto também aumenta a saída de energia elétrica e incrementa 
o número de aparelhos por família. 

Em continuidade, Latouche afirma que não se deve entender o decrescimento como uma alternativa 
única e substituidora do modelo atual, mas um aviso sobre os riscos da situação em que vivemos, um grito por 
mudança. O decrescimento estaria para a humanidade como uma proteção mínima que possibilitaria iniciar a 
desconstrução do imaginário comum de que para avançar é necessário consumir. 

Em frente a um cenário de contínua autodestruição graças ao mencionado sistema de produção baseado 
no consumo, preferimos negar a “lógica” do crescimento infinito e então ficarmos com a máxima jonasiana: “Aja 
de tal maneira que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana 
na Terra”, estabelecendo assim os limites do que nos é lícito realizar pensando na existência das futuras gera-
ções e na existência das demais formas de vida que habitam o planeta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolver da presente pesquisa, podemos constatar que é crítica a atual situação do mundo em que 
vivemos, e que o domínio da técnica pode levar a humanidade, e com ela toda a vida terrestre para o grande 
vazio da não existência terrena. A figura de prometeu proposta por Jonas nos ajuda encontrar um ponto em 
que possamos nos segurar na realização das grandes façanhas prometidas pela técnica. O desenvolvimento téc-
nico, que teve seu início como subjugador da natureza com o ideal baconiano, não pode continuar, uma vez que 
propõe um crescimento infinito da tékhne, colocando ameaçando assim a existência de toda biosfera. Segundo 
Moretto, a teoria jonasiana, esse desenvolvimento ilimitado ocorre, pois acreditamos que na técnica moderna 
sempre há algo de novo há melhorar, e também pela impressionante história de êxito das evoluções técnicas 
que temos registrado. 

Por chegarmos a um momento decisivo como civilização, os métodos de alinhamento nos interrogam 
sobre quais cenários seriam possíveis para transpor o homo faber, conceito de Jonas1 para designar o homem da 
técnica, a condições de natureza, sabendo que as dificuldades partilhadas pelo todo constituem um desafio que 
estabelece valores básicos entre o saber ideal e o saber real em um ambiente geopolítico global. É nosso dever 
não deixar que o homo faber continue sobressaindo-se ao homo sapiens, ou os resultados serão catastróficos.

Devemos também pensar em uma ética voltada para o futuro, em que as futuras gerações não sejam pre-
judicadas pelo nosso desenvolvimento no presente, e é nesse ponto que evocamos a teoria decrescentista de 
Latouche, que nos ajuda a pensar nos riscos de um desenvolvimento infinito (que vem com a autonomia da téc-
nica) em um planeta essencialmente finito. A Heurística do Temor de Jonas nos diria para agirmos com prudência 
diante de tal constatação, uma vez que temos a responsabilidade ontológica sobre toda a existência no planeta. 

Vimos também que Jonas denuncia o caráter antropocêntrico das éticas tradicionais, que estavam pauta-
das no tempo presente e na esfera humana, deixando o restante da vida fora dos esquemas éticos canônicos. 
Não podemos nos dar ao luxo de pensar de modo tradicional em uma era de riscos, é preciso constatar que 
a ontologia da vida exige uma nova responsabilidade, uma responsabilidade que englobe tanto os interesses 



ÍNDICE

24

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

humanos, quanto o direito de existir, dos demais seres vivos. 
Desse modo então, apoiados em Jonas e em Latouche, concluímos então que o valor principal deva estar 

nas relações sociais e numa harmoniosa convivência de todos com a parte ecológica. Para tanto, faz-se neces-
sário uma profunda mudança de valores e segmentação ética.
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RESUMO

Umas das mais importantes descobertas da biotecnologia das últimas décadas, a edição genômica atra-
vés da CRISPR tem gerado amplas indagações. Este trabalho objetivou discutir o que representa esta inovação 
para a humanidade, fazendo uma análise crítica que considere alguns aspectos éticos mais gerais da questão, 
tanto do ponto de vista dos benefícios como dos riscos biológicos e sociais envolvidos. Se de um lado a técnica 
abre novas perspectivas para a prevenção e cura de diversas doenças graves, de outro abre um universo de 
possibilidades que permitem modificar fenótipos de qualquer espécie, inclusive a humana, quiçá criar novas. 
Modificar geneticamente a linhagem germinativa repercute nas futuras gerações, configurandotanto um conflito 
quanto um dilemaético, pois difere substancialmente da edição em células somáticas uma vez que extrapola 
a existência individual, única e finita para se propagar por todas as gerações futuras, que para o bem e para o 
mau, no tempo, atingirá escala geométrica. Poder-se-á programar que trabalhadores rurais sejam mais resisten-
tes a pesticidas, protegendo-se sua saúde e de seus descendentes, ou melhorar a resistência à fadiga e stress 
em controladores de tráfego aéreo. Contudo, como garantir que não se estarão criando classes de operários 
geneticamente diferenciados (mas também predestinados) daqueles que os comandarão (eventualmente geneti-
camente selecionados e programados para a liderança), tal qual abelhas e rainhas? Rigorosamente, a técnica que 
pode curar doenças, pode também servir eugenicamente a interesses de hegemonia geopolítica ou econômica, 
ou gerar (voluntariamente ou por acidente) ameaças biológicas capazes de dizimar uma espécie inteira, inclusive 
a humana. Neste sentido, é necessário ampliaradiscussão para além das questões próprias da ciência (que pode 
e quer avançar no conhecimento) e da sociedade (que necessita solucionar a fome no mundo e as doenças), para 
questões relativas à ética global, a segurança do planeta e a sobrevivência das espécies.

PALAVRAS-CHAVE: CRISPR. LINHAGEM GERMINATIVA. BIOÉTICA.
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INTRODUÇÃO

Com um laboratório comum de genética e 40 dólares será possível encontrar a cura para doenças como 
AIDS, chagas, câncer, síndromes como de Marfan e Dow e de neurodegenerações como Alzheimer, entre 
tantas outras? E mais, será possível corrigir defeitos genéticos livrando as gerações futuras de doenças heredi-
tárias que afetam milhares de pessoas no mundo todo e ainda selecionar características que tornem as pessoas 
melhor adaptadas ao seu meio eque mais favoreçam o seu lugar no mundo? Estestalvez sejam de modo geral, 
os sonhos da comunidade cientifica, pacientes, profissionais de saúde e, poderíamos dizer, de grande parte da 
humanidade: seres humanos mais saudáveis e mais felizes, através de uma medicina barata, profilática, eficiente 
e de fácil acesso, do embrião à mais avançada idade e disponível para todos os seres humanos. A descoberta da 
técnica CRISPR-Cas9 promete ser a solução que tornará o sonho realidade.

Desenvolvida em 2012 por Doudna e Charpentier1, a técnica CRISPR-Cas9 de fato é uma das mais re-
levantes descobertas da engenharia genética das últimas décadas, o que tem lhe rendido algumas indicações a 
um Prêmio Nobel. Contudo, as inúmeras possibilidades que a técnica permite, as limitações do conhecimento 
científico atual sobre o genoma humano e os potenciais conflitos éticos envolvidos suscitaram manifestações de 
boa parte da comunidade científica em favor de uma moratória2 para que se possa avaliar melhor a segurança 
e os riscos envolvidos na sua aplicação. Mais uma vez a ciência se depara com um antigo dilema: os potenciais 
resultados valem os riscos envolvidos no caminho ou é melhor buscar outros caminhos? Este e outros tantos 
questionamentos, não menos importantes, não são simples de serem respondidos, envolvem consequências 
reais, assim como um nível elevado de incertezas (ao menos no atual estágio de desenvolvimento cientifico). Es-
tas são de tal ordem que há necessidade de se ampliar o debate para além das fronteiras da ciência, envolvendo 
também aspectos globais relativos à economia, ecologia, geopolítica, governos e o sistema ONU de segurança.

 O Comitê Organizador do Encontro Internacional sobre Edição de Genes Humanos (Organizing Committee 
for the International Summit on Human Gene Editing), destaca que, 

A comunidade internacional deve se esforçar para estabelecer normas relativas à Edição 
de Genes nas células das linhagens germinativas humanas e assim estimular a regulação 
harmônica entre os países, a fim de desencorajar atividades inaceitáveis acerca da saúde e 
bem-estar humanos3.

 Dentre os pontos principais elencados estão:

(i) os riscos de edição imprecisa (como por exemplo, mutações fora do alvo) e edição in-
completa das células de embriões em estágio inicial (mosaicismo – criando artificialmente 
seres humanos diferentes do clássicopara a espécie); (ii) a dificuldade de prever quais efeitos 
nocivos as alteraçõesgenéticas podem ter sob a grande variedade de circunstâncias expe-
rimentadaspela população humana, incluindo as interaçõescom outras variantes genéticase 
com o meio ambiente; (iii) a obrigação de considerar implicaçõesparaas gerações futuras 
que levarão as alterações genéticas individuais e; (IV) ofato de que, uma vez introduzido 
na população humana, alterações genéticasintroduzidas seriam difíceis de serem removidas 
e não permaneceriam restritasdentro de uma comunidade ou país (alastrar-se-iam global-
mente); (v) apossibilidade de que “melhorias genéticas” permanentes em subgrupospopula-
cionaispoderiamexacerbar as desigualdades sociais ou serem usadascoercivamente; e (vi) as 
considerações morais e éticas sobre as alteraçõespropositais na evolução humana utilizando 
esta tecnologia3.

Vale notar que de modo geral o debate acerca da edição gênica em células germinativas de humanos é 
equivalente, aplicável e pertinentetambém para não humanos, seja porque tanto humanos como não humanos 
fazem parte de um mesmo ecossistema cujas relações de dependência e equilíbrio afetam e determinam de 
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maneira direta ou indireta a sobrevivência de suas partes e a manutenção do conjunto, seja porque aos seres 
humanos cabe a responsabilidade pelas consequências das escolhas que faz, que é própria daqueles que agem, 
e de respeito ético às demais espécies do planeta.

PROBLEMATIZAÇÃO

De forma geral, existem duas linhagens de células às quais é possível a aplicação da edição genética: a 
de linhagem somática e de linhagem germinativa. Na primeira,as técnicas de engenharia genética utilizadas 
irão modificar genes de uma única pessoa com o intuito de curar uma doença de origem genética herdada ou 
adquirida, ou modificar características fenotípicas; a outra envolve células de linhagem germinativa, de modo a 
propagar tais modificações para as gerações subsequentes. Dito de outra forma, as modificações em linhagem 
somática (em geral) desaparecem com a morte do indivíduo alvo, já as de linhagem germinativa são incorpora-
das definitivamente ao patrimônio genético da espécie de maneira permanente e serão transmitidas aos seus 
descendentes.A discussão bioética é pertinente a ambos os casos, contudo,questiona-se o que torna a aplicação 
da técnica CRISPR-Cas9 tão mais relevante na edição em linhagem germinativa. Serão elencados a seguir dez 
pontos sobre a relevância desta discussão 

Primeiro porque CRISPR-Cas9 é uma realidade concreta, considerada simples, barata e rápida, portanto 
acessível a uma infinidade de laboratórios e cientistas. Se por um lado isto pode indicar um caminho promissor 
para a democratização deste ramo da ciência, por outro torna muito difícil o controle sobre que modificações 
poderão ser introduzidas na linhagem germinativa de uma espécie e de que maneira isto impactará nos respec-
tivos ecossistemas.

 Um segundo ponto é que a técnica de edição, na atual fase de desenvolvimento, não é completamente 
controlada, vez que ocasionalmente, a enzima Cas9 acaba cortando o DNA em lugares errados, produzindo 
modificações não previstas ou indesejadas4. Além disso, como terceiro aspecto, o conhecimento do próprio 
genoma humano e seus produtos ainda é bastante insipiente e um desafio para pesquisa biotecnológica. 

Quarto, porque para além do conhecimento sobre os genes, muito ainda se tem a descobrir sobre as 
interações poligênicas. A alteração de um único gene, eventualmente pode ter reflexos em outros genes asso-
ciados que podem produzir efeitos secundários ou colaterais imprevisíveis. Okamoto5, alerta que“Apesar de 
termos avançado bastante em nosso conhecimento sobre os mecanismos genéticos, ainda conhecemos muito 
pouco sobre o funcionamento do nosso genoma”. Torres chama a atenção que: 

A “luz de alerta” sobre a CRISPR-Cas9 foi acesa com o trabalho de Valentino Gantz e Ethan 
Bier, [...]. Utilizando a técnica com uma pequena modificação, os cientistas modificaram um 
gene, chamado yellow, de um macho de Drosophila melanogaster (uma espécie de inseto) e o 
cruzaram com uma fêmea selvagem. Mutações nesse gene alteram a coloração das moscas, 
que se tornam mais claras. Como o alelo era recessivo, as fêmeas geradas deveriam ser 
selvagens, mas o alelo do macho mudou o alelo da fêmea, e todas as descendentes eram de 
coloração amarela. “Acabou-se com qualquer variação que existia nesse ponto, e todas fica-
ram iguais. Foi isso que gerou o susto: uma vez liberado no ambiente, esse indivíduo poderia 
fazer com que toda uma população tivesse esse alelo.”5

Quinto ponto, é que pouco ainda se sabe sobre como funciona a epigenética6 e que interações tais mudan-
ças em linha germinativa produzirão ao longo de gerações. Aliás, não apenas diretamente em linhagem germina-
tiva, como alerta Gerge Church, sobre a modificação em células somáticas: “Ela poderia sim afetá-los[os descen-
dentes], diz ele, através dos chamados efeitos epigenéticos que mudam a forma como os genes são expressos” 7.

Sexto porque para se ter uma compreensão mínima dos efeitos de uma modificação gênica em linhagem 
germinativa (benefícios, danos e efeitos colaterais) é necessário estudar os efeitos transgeracionais pelo acom-
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panhamento do ciclo completo de vida de pelo menos três gerações de indivíduos descendentes, o que no 
caso da espécie humana representaria um tempo excessivamente longo e métodos de pesquisa incomuns que 
atualmente não dispõe de protocolos de procedimento de pesquisa e segurança, isso sem falar nas implicações 
éticas envolvidas. 

Sétimo, porque não há uma legislação internacional que normatize e regulamente a pesquisa e a aplicação 
dos conhecimentos emergentes desenvolvidos pela engenharia genética. Além disso, as legislações internas dos 
países, de modo geral,estão sujeitas a interferências e interesses geopolíticos, empresariais e econômicos. Em 
razão disto, dentre outros motivos, no editorial da Revista Nature de março de 2015, pesquisadores propuseram 
uma moratória no uso da edição em linhagem germinativa, indicando que “os cientistas devem concordar em 
não modificar o DNA de células reprodutivas humanas”. Sobre tal moratória, Church considera que não teria 
a força necessária para evitar a edição em embriões humanos7.

Oitavo, porque a técnica de edição genômicatorna real a possibilidade de alterações de características 
fenotípicas com objetivos não essenciais ou vitais, como os socioculturais ou meramente estéticos, revisitando 
assim práticas de eugenia cujas experiências do passado foram trágicas para a humanidade.

Nono, porque a busca de um código genético perfeito para as espécies, particularmente a humana, livre 
de todas as doenças e mutações indesejáveis ou desconhecidas, poderia interferir de maneira imprevisível o 
processo evolutivo natural das mesmas, eventualmente prejudicando ou interrompendo sua capacidade de 
adaptação ao meio e sua sobrevivência frente aos novos desafios do ambiente (ordem e desordem no conceito 
Potteriano)8. 

Décimo, porque a edição em linhagem germinativa de microrganismos e a sua eventual liberação no 
meio ambiente (acidental ou intencional), faz rememorar o histórico recente de pandemias como a gripe H1N1 
e epidemias como a do vírus ebola, que conforme afirmam especialistas em relatório apresentado em painel 
da OMS (Organização Mundial da Saúde), de 2015: “a crise do ebola não só expôs as falhas organizacionais no 
funcionamento da OMS, mas também demonstrou limitações do Regulamento Sanitário Internacional (2005)”.9

Além das questões acima elencadas, há ainda outras três questões de fundo que perpassam de modo 
geral, grande parte do que foi apontado e que dizem respeito à natureza do homem global contemporâneo: a 
economia globalizada, a geopolítica e a paz mundial. 

No campo da geopolítica, considerados os aspectos econômicos e de macro poder global, que se evi-
denciam, sobretudo nos últimos cem anos da sociedade moderna, com duas grandes guerras mundiais, infin-
dáveis guerras regionais e locais, genocídios, atentados terroristas e violações humanitárias em grande escala 
e permanentes, o drama do exílio de milhões de pessoas, a concentração cada vez maior da riqueza global em 
mãos de grandes conglomerados financeiros transnacionais (o chamado capital sem pátria) e a exclusão cada 
vez maior da maioria da população mundial não apenas do acesso à riqueza e aos bens de consumo, mas sobre-
tudo da exclusão do acesso a bens fundamentais como água, comida e território, de bens sociais como saúde, 
educação e cultura e dos produtos e benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico contemporâneos 
faz ruir, ao menos no horizonte das próximas décadas, o sonho de uma sociedade perfeita, justa, solidária e 
fraterna. Somem-se a esse conjunto de fatos da realidade outros que, embora mais específicos, também atin-
gem a humanidade de maneira intensa e avassaladora. Entre estes estão o tráfico internacional de pessoas 
para fins de escravidão, exploração sexual e comércio de órgãos para transplante, a discriminação e a violência 
permanente por questões de sexo, gênero, étnicas e religiosas e o exílio forçado, entre outras, cujos registros 
diários disponíveis no site da ONU dão a dimensão global dos problemas, a sua gravidade moral e humanitária 
e a incapacidade dos sistemas regionais e mundiais de defesa dos direitos humanos e da paz global, de romper 
com o status quo e de promover um mundo mais igualitário, justo, solidário e fraterno.

Sobre a escravidão no mundo, em 2014 “A Organização Mundial do Trabalho (OIT) alertou que 21 milhões 
de homens, mulheres e crianças sofrem atualmente alguma forma de coerção ao trabalho forçado, gerando uma 
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receita de 150 bilhões de dólares ao ano”10. Relatório publicado pela ONU em 2015, afirma que o tráfico de 
pessoas atinge “mais de 2,4 milhões de pessoas no mundo inteiro, sendo 80% mulheres e crianças”11 e envolve 
“pelo menos 152 países de origem e 124 países de destino e mais de 510 fluxos através do mundo”12, sendo que 
“mais da metade das vítimas são dos Balcãs e da ex-União Soviética, 13% são da América do Sul, 7% da Europa 
Central, 5% da África e 3% do Leste da Ásia13”.

Ainda neste contexto, há o gravíssimo problema dos refugiados. Grandi, alto comissário da ONU para 
refugiados afirma que “Ao invés de dividir responsabilidades, nós vemos fronteiras sendo fechadas. Em vez de 
vontade política, existe paralisia política.”Nas palavras de Ki-moon, Secretário Geral da ONU, “a morte de 
refugiados no Mediterrâneo é ‘um testemunho trágico do nosso fracasso coletivo’ em lidar com sofrimento dos 
que fogem da guerra e violência”, e complementa: “uma retórica política discordante em questões de asilo e 
migração, a crescente xenofobia, e as restrições ao acesso ao asilo tornaram-se cada vez mais visíveis em deter-
minadas regiões, e o espírito de responsabilidade partilhada foi substituído por uma narrativa de intolerância, 
carregada de ódio.”14

Talvez o flagelo social mais dramático a expressar o estágio evolutivo de uma sociedade seja a fome, tanto 
por ser a mais básica necessidade humana como porque é o resultado de um conjunto amplo de circunstâncias 
que passam pela completa exclusão social e econômica,pela falta absoluta de oportunidades de acesso à edu-
cação e à saúde, pela ruptura de valores humanitários como fraternidade e solidariedade e pelo afastamento 
profundo de compromissos políticos com igualdade e justiça social. O site da ONU Brasil deste ano informava 
que: “De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), cerca de 
800 milhões de pessoas permanecem cronicamente subnutridas [...]”. Em visita do Papa Francisco à ONU a di-
retora-executiva do PMA- Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, Ertharin Cousin, declarou que: 
“O que precisamos, o que nos falta, é a vontade política global para assumir a feroz urgência de resolver essa 
grande falha [a fome] de nossa humanidade comum.”15

É neste mundo, neste tempo e nesta sociedade que a discussão sobre edição genômica em linhagem 
germinativa precisa ser realizada porquanto afeta toda a humanidade e compromete todas as gerações futuras. 
Não há como discutir em tese, interna corporis, exclusivamente nos meios acadêmicos e científicos, suspendendo 
os interesses, influências e consequências do e no mundo real. Os legados históricos de Alfred Nobel e Albert 
Einstein são o testemunho de que entre o bem e o mal, há uma sociedade que padece e clama por um futuro 
no qual ela espera não apenas estar incluída e poder participar, mas também poder decidir. Não cabe à ciência 
abrir-lhes a porta, pois esta não lhe pertence, cabe apenas, espera-se, que não se aproprie das suas chaves.

ENTENDENDO CRISPR-CAS9

A CRISPR –Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, (Repetições Palindrômicas Curtas 
Agrupadas e Regularmente Interespaçadas), é um conjunto de pequenas porções de sequências repetidas de 
genes do DNA de origem viral que em algum momento anterior atacou determinada bactéria. Esta preserva 
dentro de seu cromossoma, este fragmento de DNA viral (CRISPR) numa espécie de registro de memória dos 
ataques sofridos16. 

Ao sofrer novos ataques, a bactéria utiliza estas sequências para reconhecer o vírus invasor e sintetizar 
a enzima correspondente, chamada Cas, que pode localizar e cortar precisamente o DNA do invasor na repe-
tição correspondente e eliminá-lo17.

Em resumo a Cas9 é uma enzima que corta DNA, e a CRISPR é uma biblioteca de fragmentos de sequên-
cias de DNA que dizem à Cas9 onde exatamente deve cortar. Como ferramenta de edição, o que o pesquisador 
precisa fazer é fornecer à Cas9 a sequência correta, chamada RNA guia, e com isso pode-se cortar pedaços de 
sequências de DNA no genoma onde se desejar. Nesta primeira fase tudo o que é necessário fazer é projetar 
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uma sequência-alvo usando uma ferramenta on-line e então ordenar para o RNA guia agir. Em questão de al-
guns dias a sequência-guia, transportada pela bactéria, chega ao seu destino no organismo alvo. Após o corte 
da região que se pretende “consertar” em um gene defeituoso, com CRISPR/Cas9,se faz necessária a inserção 
da sequência desejada de DNA no local correto, processo tecnicamente ainda em aprimoramento. 

Ao menos dois problemas chamam atenção nessa técnica: primeiro que a ação da bactéria, apesar da 
precisão em nível genômico, não é seletiva no nível do organismo como um todo, podendo agir em todas as 
células; segundo, ocasionalmente, a enzima acaba cortando o lugar errado, ambos podendo produzir efeitos 
imprevisíveis em outras células. No momento, o último problema é um dos principais obstáculos para o seu 
uso amplo16. 

CRISPR-CAS9: ENTRE DILEMAS E CONFLITOS

Explicitadas as várias questões inerentes à engenharia genética, em especial em linhagem germinativa 
e mais especificamente à inovação denominada CRISPR-Cas9, parece ser apropriado destacar alguns dilemas 
de natureza absolutamente humana, inerentes ao processo civilizatório e seus conflitos, de modo a situar a 
discussão no campo pragmático do mundo real. Estão no campo dos dilemas todas as questões que envolvem 
a escolha de que caminhos se deve tomar para se alcançar a cura e prevenção das doenças que afetam a hu-
manidade. Mais especificamente, a decisão acerca da conveniência e oportunidade do uso da edição genética 
em linhagem germinativa, neste caso com a técnica CRISPR-Cas9 como um caminho a ser trilhado, ou se em 
face das incertezas e riscos (alguns já explanados anteriormente)será melhor a escolha de outros caminhos 
mais cautelosos, ainda que mais lentos e onerosos, não sem o custo do sofrimento e das vidas que se perderão 
durante a jornada. 

Vislumbram-se ao menos três caminhos são possíveis: primeiro, continuar a pesquisa, inclusive em li-
nhagem germinativa, considerando eventuais riscos, danos e perdas ao longo do processo como colaterais e 
aceitáveis, uma vez que os benefícios potenciais para a sociedade seriam maiorese se sobreporiam aos eventuais 
malefícios que poderiam ser impingidos a indivíduos ou grupos; segundo, continuar as pesquisas que permitis-
sem o conhecimento mais completo e preciso do genoma, suas interações e mecanismos de funcionamento 
para somente depois iniciar-se pesquisas efetivas em linhagem germinativa. O terceiro caminho possível seria 
prosseguir a edição genética exclusivamente em linhagem somática, de modo a evitar ao máximo danos here-
ditários de difícil reversão para a espécie humana, quiçá outras espécies que possam ser objeto de estudos ou 
que possam ser atingidas de maneira não desejada.

No campo dos conflitos, estão situados todos os interesses de natureza econômica, geopolítica e sociais, 
mormente com viés de disputas por hegemonia e poder. Não raras vezes transitam entre os interesses mais 
gerais de países e blocos geopolíticos, de grandes corporações transnacionais e de grupos específicos. Exempli-
ficativo das influências de interesses para além do tecnicismo e da pretensa neutralidade das ciências é o debate 
que se travou no Supremo Tribunal Federal acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510 contra a Lei 
de Biossegurança que tratou do uso de células tronco embrionárias para fins de pesquisa18. Ao mesmo tempo 
não seria correto, nem honesto, ignorar os fatos do mundo real, alguns sintetizados nas matérias da ONU a que 
nos referimos anteriormente e que, no campo dos dilemas, revelam os conflitos e ditam as escolhas passadas 
e sinalizam as futuras.

Situados os aspectos mais gerais, passaremos a seguir a considerar alguns fatores que correlacionam os 
vários elementos já tratados e que convém possam ser acrescidos de outros tantos igualmente ou até mais 
importantes e que não puderam aqui ser considerados.

A disputa iniciada nos tribunais pelo direito de patente sobre a técnica CRISPR-Cas9 e desde logo, de 
possíveis produtos decorrentes de sua aplicação prática19, deixam claro que ocaminho na busca pela cura de 
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doenças não transitará no campo da saúde comunitária, não será democrática e nem conduzirá ao acesso uni-
versalizado, submetendo a todos que dela necessitarem às regras e disponibilidade do mercado. Tal premissa 
indica de partida, que as escolhas mais gerais sobre o desenvolvimento de soluções para as doenças que afligem 
a humanidade não se darão a partir das necessidades de saúde socialmente mais relevantes para a humanidade, 
mas da viabilidade econômica dos investimentos e do retorno financeiro considerado aceitável dentro de um 
prazo determinado. Aliás, convém admitir que eventualmente as escolhas sobre o desenvolvimento de soluções 
mais específicas pode não recair sobre problemas reais da humanidade, mas sobre interesses pontuais de gru-
pos de interesse ou socialmente mais favorecidos e que podem financiar e pagar por resultados de alto custo 
individual. Vez por outra é tão tênue a linha que divide interesses específicos de eugênicos que poderia ser mais 
adequado defini-los como pertencentes a uma zona nebulosa sobre a qual muitas vezes não se consegue sequer 
perceber a existência do conflito latente.

Apesar dos imensos avanços conquistados pela genética e pela biologia molecular no último século, é 
mister reconhecer que o atual estágio do conhecimento sobre o código genético das espécies, em especial da 
humana, das funções do genoma e suas interações gênicas, bem como da epigenética, ainda é insuficiente. Tal 
fato, associado à facilidade de implementação de um laboratório com capacidade técnica e econômica para 
realizar manipulação genética com base na técnica CRISPR-Cas9 e a ausência de controles (diga-se também da 
dificuldade de implementá-los), torna real a possibilidade de ocorrência de incidentes biológicos (acidentais ou 
intencionais). Por exemplo, liberar para o meio ambiente organismos geneticamente modificados que venham a 
afetar negativamente, de maneira direta ou indireta, a espécie humana ou qualquer outra. Confrontado tal risco 
com a limitada capacidade de reação dos países e sobretudo da ONU (em caso de epidemias ou pandemias), 
urge perguntar se os países e as organizações internacionais terão condições de fazer frente aos riscos e danos 
potenciais envolvidos caso eles ocorram. Este talvez seja um dos elementos mais imediatos da mencionada 
moratória internacional citada anteriormente. 

A possibilidade de promover melhorias genéticas com o intuito de se evitar doenças, tornar os seres 
humanos mais adaptados ao meio ambiente, mais resistentes à poluição ambiental e a agentes químicos, ao 
stress e à fadiga, é desejável e bem-vinda. No entanto, não se pode esquecer que as capacidades de resistência 
a fatores ambientais não estão ligadas apenas a fatores geográficos, mas também a fatores funcionais e ocu-
pacionais. Equivale a dizer de uma engenharia genética que extrapola do propósito da adaptação ao meio em 
direção à adaptação funcional, e isso já não é exatamente uma novidade uma vez que já é aplicada, por exemplo, 
na medicina esportiva. 

Exemplificando melhor: para aqueles que moram e trabalham em zonas urbanas, faz sentido torná-los 
resistentes a substancias químicas empregadas na extração de minérios ou da agropecuária? Uma vez que já 
se emprega Organismos Geneticamente Modificados - OGM resistentes a determinados pesticidas a pretexto 
de aumentar a produção mundial de alimentos, não seria razoável tornar os agricultores também resistentes 
às mesmas substâncias químicas, de modo a prevenir doenças? Para estes trabalhadores, faz sentido torná-los 
resistentes ao stress e à fadiga própria de controladores de tráfego aéreo? E o contrário, faz sentido? Aliás, 
poderiam ser estes trabalhadores rurais aqueles a que se refere a ONU (que mencionamos anteriormente) 
vítimas de trabalho escravo? Dito de outra forma, melhorias genéticas de natureza genotípicas ou fenotípicas, 
que darão origem a capacidades funcionais ou ocupacionais não são como vacinas, por isso podem ser, quando 
forem possíveis, implementadas de maneira seletiva, de acordo com as necessidades e/ou interesses de indiví-
duos ou grupos sociais. Visto sob este prisma, podefazer sentido garantir que cada um tenha o seu espaço num 
mundo que se pretende socialmente mais inclusivo. No entanto, ao criar geneticamente, no nível da linhagem 
germinativa, tais características, habilidades e aptidões, não se estará definindo neste mesmo mundo os genó-
tipos e fenótipos que definirão as divisões de classes sociais, altamente capacitadas para funções e trabalhos 
específicos, mas que eventualmentenão poderão almejar outros papéis sociais? 
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Em nome da saúde de cada indivíduo, da garantia de seu lugar no mundo e de um mundo mais capaz de 
acolher a todos segundo as especificidades e necessidades do meio socioambiental ao qual irá pertencer, não se 
estará criando castas sociais com base em determinismo genético, tal qual abelhas e rainhas? A história da hu-
manidade, a exemplo dos já citados Alfred Nobel e Albert Einstein, mostra que dificilmente um conhecimento 
de grande potencial será ignorado e deixará de ser utilizado pelas gerações futuras. Isto leva a pergunta sobre 
qual o limite da edição genética em linhagem germinativa para o desenvolvimento de pesquisas que levem à 
adaptação ou ao aprimoramentode características específicas. Como garantir que pesquisas de grande interes-
se social, mormente aquelas relacionadas à saúde, não sejam utilizadas para a segregação social em razão das 
características introduzidas e predeterminadas em seu genoma? Em resumo, como evitar que a humanidade 
caminhe para um pré-determinismo genético programado que venha a cercear o livre arbítrio e favorecer a 
formação de castas e a discriminação?

Talvez o maior mérito da CRISPR-Cas9 não seja a inovação em si, mas a oportunidade que ela gera do 
debate, não apenas interna corporis, mas também o debate institucional que deve ser ampliado para o conjunto 
da sociedade, acerca das várias possibilidades que permeiam o tema, das quais procurou-se aqui dar uma pe-
quena contribuição.

Certo é que a ciência pode e quer evoluir e há ressonância na sociedade por demandas, muitas absolu-
tamente justas e necessárias. Contudo nem todos os caminhos possíveis parecem levar a um mesmo futuro, 
escolhê-los passa por perceber e compreender quais são esses caminhos e por onde passam para entender 
onde nos levam. O mundo que vivemos é também o mundo tão bem expresso nas matérias da ONU, algumas 
citadas anteriormente. Este mundo não é escolhido e decidido pelos cientistas, mas por outras pessoas, talvez 
as mesmas que tornam este mundo o que ele é e são elas que se apropriarão dos conhecimentos e dosprodutos 
advindos das pesquisas, como de resto de tudo mais. São estas pessoas que decidirão por onde caminhará a 
humanidade, cabe à ciência decidir que opções lhes ofertarão, pois, uma vez tornadas possíveis, serão trilhadas. 
Parece, pois oportuno resgatar a noção de liberdade humana expressa no pensamento de Sartre que conduz 
a ideia de que “o homem, no ato de fazer uma escolha, não escolhe somente a si mesmo, mas escolhe toda 
humanidade”, fora disso só resta a “má fé”20.
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RESUMO

A “Era da Engenharia Genética” deslumbra a sociedade com as suas descobertas, transmitindo assim, 
uma visão utópica de ilimitadas possibilidades. O desenvolvimento biotecnológico possibilita, por exemplo, aná-
lise completa dos genomas, terapia gênica, síntese de novos códigos através da biologia sintética, assim como a 
edição do DNA.  Essas transformações proporcionam à humanidade a ambígua sensação de medo, entusiasmo 
e esperança, de maneira simultânea. A partir de uma pesquisa bibliográfica, com enfoque crítico, pretende-se 
discutir a importância da informação qualificada na relação entre engenharia genética, mídias publicadoras e 
sociedade. Muitas das informações veiculadas prestam um desserviço social, como por exemplo, no anúncio 
de novos tipos de tratamento para doença Alzheimer.  Isso porque existe uma grande distância entre o conhe-
cimento gerado e a informação transmitida pelo conteúdo das reportagens, assim como a real compreensão 
do público leigo. Neste contexto, a distância da realidade informada gera uma dicotomia que vai desde criticar 
toda biotecnologia, pelo medo ou descrédito na ciência, até aceitar tudo que é tecnológico como sinônimo de 
progresso, sem espaço para reflexões éticas pautadas em informações corretas. O desenvolvimento da bioen-
genharia deve avançar, mas de forma direcionada sempre para o bem de toda a sociedade, porque somente com 
mais informação e mais conhecimento, será possível superar o entusiasmo desmedido e o medo ideológico. A 
ciência, balizada pelas reflexões da bioética, não encaminha para o fim dos tempos, mas para novos tempos. 
Desse modo, a comunidade científica, Estado, organizações não governamentais e a mídia têm a responsabili-
dade de fornecer informação verdadeira, qualificada e não fragmentada, como direito fundamental para que a 
sociedade tenha condições de refletir e tomar decisões autônomas. 
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1. INTRODUÇÃO

A “Era da Engenharia Genética” deslumbra a sociedade com as suas descobertas, transmitindo assim, 
uma visão utópica de ilimitadas possibilidades. Testemunhamos as novas descobertas da ciência, como por 
exemplo, terapia gênica, edição do DNA, reprogramação celular e essas transformações proporcionam à hu-
manidade o medo ideológico e o entusiasmo de maneira simultânea. Para Barth1, alguns insistem no absurdo de 
atribuir um caráter demoníaco ao desenvolvimento biotecnológico, no entanto, o que há na maioria das vezes, 
é a desinformação, responsável pelo medo diante do novo. Nesse sentido, o posicionamento de abertura ao di-
álogo deve ser adotado. “Somente com mais informação e mais conhecimento é possível superar o entusiasmo 
desmedido e o medo ideológico [...] Na verdade, não estamos nos encaminhando para o fim dos tempos, mas 
para novos tempo”1. 

A sociedade atualmente vive uma grande inquietação decorrente de sua vulnerabilidade diante dos avan-
ços da engenharia genética. A forma como a mídia veicula as informações relacionadas ao desenvolvimento 
da bioengenharia, infelizmente, não é sempre adequada com relação à biotecnologia. Isso dificulta discussões, 
como por exemplo, sobre o princípio da precaução que, para Bento2, precisa sempre ser transmitido e dialo-
gado com a sociedade. 

Dessa forma, “o compromisso de fornecer informação verdadeira, qualificada e não fragmentada, deve 
ser assumido como fundamental para que a sociedade tenha a competência de tomar decisões não condicio-
nadas”2 deve ser reconhecido  pela comunidade científica, assim como pelo Estado e pelas organizações não 
governamentais. Precisamente, porque o desenvolvimento atual da bioengenharia não pode ser imposto “pelo 
simples fato de ser possível. Assim, deparamos com a chamada ditadura da tecnologia, ou seja, a tendência que 
afirma a existência de uma nova técnica, já sugerir, ou até pressionar, para que ela seja utilizada”3.

2.O ALARDE MIDIÁTICO

É preciso que haja responsabilidade por parte da mídia ao transmitir a informação correta para a socie-
dade a respeito da bioengenharia e seus efeitos. Pode-se tomar como exemplo a reportagem publicada no dia 
15/04/2015, pela Folha de São Paulo, com o seguinte título: “Droga anticâncer consegue adiar sinais de Alzhei-
mer em roedores”, trata-se de um trabalho realizado pela Universidade Duke (USA). Segundo a reportagem, 
foram criados camundongos manipulados geneticamente para desenvolver a doença. Os pesquisadores obser-
varam o perfil genético de uma célula imunológica presente no cérebro, a microglia, assim como um aumento 
anormal nos níveis da enzima arginase nas mesmas regiões do cérebro onde neurônios estavam morrendo. Foi 
injetado um bloqueador da atividade da arginase (DFMO), que está sendo utilizado em estudos clínicos contra 
o câncer de colo e de bexiga, no camundongo, como forma de tratamento preventivo. Os pesquisadores ob-
servaram que houve um retardo no início dos sinais da doença. 

Ao analisar esta reportagem é possível identificar o quanto essas informações são limitadas e distantes 
do público leigo para compreensão real do conteúdo da reportagem.   Os cientistas criaram um rato transgê-
nico com a doença de Alzheimer (DA). Porém, o tipo de herança mais frequente para a doença de Alzheimer, é 
multifatorial, suas características sofrem a influência do ambiente, e são reguladas por vários genes, sendo que 
o rato transgênico é do tipo monogênico, com características controladas pelo par de alelos de um único gene. 
Dessa forma, o rato transgênico é um modelo que não condiz com a doença da maioria da população, ou seja, 
o cérebro humano é muito diferente do cérebro do rato.

Contudo, não existe clareza nas informações transmitidas à sociedade, como no caso da reportagem 
citada que não explica, por exemplo, o que é “um perfil genético”, ou “arginase”. Desse modo, há uma grande 
distância entre a informação passada pelo conteúdo da reportagem e a real compreensão do público leigo. 
Quanto à reportagem, ainda é possível identificar o apelo midiático, pois ela inicia com a afirmação de que:  
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“cientistas conseguiram, em roedores, uma reversão do quadro da doença de Alzheimer”, quando não foi uma 
reversão, mais sim, um retardo, o que consiste numa diferença substancial.

Tentativas terapêuticas, sem sucesso, vêm sendo noticiadas na mídia, para o tratamento da doença de 
Alzheimer (DA), até mesmo terapia gênica. Em um artigo publicado na BBC, de autoria de Rebecca Wood4, 
cientistas americanos testaram terapia gênica para o tratamento de problemas de memória em ratos.  De acor-
do com os cientistas o estudo sugere uma forma de manter as células nervosas do cérebro em comunicação.   
Para isso, a pesquisa sugere que, por meio de terapia gênica, o aumento de um produto químico do cérebro, 
um neurotransmissor chamado EphB2, poderia ajudar a reduzir ou mesmo prevenir alguns dos piores efeitos 
da DA. 

Entretanto, a reportagem destaca que existem cientistas que não acreditam totalmente na terapia gênica 
para tratamento de Alzheimer, pois, a resposta não é rápida para os pacientes, considerando que os cérebros 
são complexos e compreender como eles funcionam e são danificados por doenças como o mal Alzheimer, 
ainda é uma tarefa gigantesca. A reportagem conclui, ressaltando que a pesquisa acrescenta uma peça ao que-
bra-cabeça da doença, quando sugere uma forma de manter as células nervosas do cérebro se comunicando, 
mas que, no entanto, ainda não se sabe se estes resultados levarão a um novo tratamento para a doença, o que 
pode estar distante. Nesse sentido escreve Simão5:

Nos deparamos constantemente com reportagens que trazem à tona a descoberta de novas 
substâncias ou vias envolvidas na degeneração dos neurônios e como superá-los. Podemos 
neste sentido, fazer um paralelo com um quebra-cabeças com muitas peças. Inicialmente 
precisamos encontrar os cantos e montar a base, para depois encontrar as peças do centro. 
Cientificamente estamos fechando a “base” e os “cantos” no conhecimento de proteínas e 
rotas especificas no funcionamento da doença. É importante considerarmos que a cada peça 
é uma nova noção do todo, mas é preciso também levar em conta que ainda temos muitas 
peças faltando5.

Segundo Simão5 pesquisadores de todo mundo tem se dedicado em descobrir a cura para as doenças 
neurodegenerativas, como por exemplo, a doença de Alzheimer, mas destaca a autora geneticista, que não há 
um conhecimento suficiente dos aspectos neurológicos que levam ao desenvolvimento das neurodegenerações. 
Para ela, devido ao alarde midiático, que anuncia caminhos para a cura, mas não um tratamento que seja imedia-
to e com eficácia, pode causar frustração e até mesmo o descrédito da ciência por parte do público leigo. Por-
tanto, há uma grande distância entre as descobertas publicadas por muitas reportagens e o tratamento da DA.

As reportagens a respeito da bioengenharia divulgam uma enorme gama de inovações biotecnológicas, 
mas na maioria das vezes, as promessas não se concretizam, o que produz medo e incertezas. Para Neves6 

“o medo que o avassalador progresso das biotecnologias provoca não é um medo patológico que obscurece a 
inteligência”. Entretanto, o sentimento de medo, ou melhor “temor”, na perspectiva filosófica de Hans Jonas,  
filósofo que ao fundamentar o princípio da precaução, afirma:

Enquanto não existirem projeções seguras – levando-se em conta, a irreversibilidade de 
muitos processos em curso - a prudência será a melhor parte da coragem e certamente um 
imperativo da responsabilidade; talvez para sempre, se, por exemplo, para avaliar o conjunto 
das nossas possibilidades técnicas, aquela ciência tiver de captar  a totalidade dos dados para 
então processá-los em suas inter-relações. A incerteza poderá ser o nosso destino perma-
nente – o que acarreta consequências morais7.

É preciso que as pesquisas em bioengenharia continuem a avançar. Neste sentido, Bento2 afirma que “a 
ciência deve seguir seu caminho e não é preciso banir a pesquisa, mas direcioná-la sempre para o bem de toda a 
sociedade”. Entretanto, observa o autor, para se colocar um projeto em prática, a pesquisa tem como obrigação 
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de avaliar os possíveis danos incertos. Para ele, não é certo observar o principio da precaução como instrumen-
to para frear ou proibir o progresso tecnocientífico, mas sim “com o objetivo de gerenciar o comportamento 
humano diante das incertezas científicas”2.

3. O BIOVALOR

A vida biológica dos seres humanos tem agregado um valor político e econômico há bastante tempo. A 
UNESCO8, na Conferência Geral para proclamar os princípios da Declaração Internacional sobre os Dados 
Genéticos Humanos, observa “a importância crescente dos dados genéticos humanos nos domínios econômico 
e comercial”. Assim como é preciso ter em mente “as necessidades especiais e a vulnerabilidade dos países em 
desenvolvimento e a necessidade de reforçar a cooperação internacional no domínio da genética humana.”7. E 
ainda para UNESCO9, a Declaração Universal do Genoma e dos Direitos Humanos em seu Artigo 4º, expressa 
“O genoma humano em seu estado natural não deve ser objeto de transações financeiras”.

Nicolas Rose10 afirma que “a biomedicina contemporânea, ao tornar o corpo visível, inteligível, calculável 
e manipulável no nível molecular, gerou novas relações entre a vida e o comércio”.  Desse modo, a política eco-
nômica da saúde está sendo reconfigurada, pois a vida torna-se fonte de valor, ao passo que as potencialidades 
vão sendo incorporadas. De acordo com Rose10:

À medida que a política começa a se revestir de qualidades “vitais”, e à medida que a vida 
biológica mesma acumula importância pessoal e econômica ainda maior, a vitalidade de cada 
um e de todos nós torna-se uma fonte potencial de valor. A vida biológica de pessoas e de 
coletividades há muito tempo tem tido um valor que é tanto econômico quanto político – ou 
antes, que é ao mesmo tempo econômico e politico10.

Nesse sentido, Sandel11 afirma que existem empresas de biotecnologia, como a Memory Pharmaceuticals  
que “estão ensandecidas atrás de “melhoradores cognitivos”, para uso em seres humanos”, cujo, objetivo claro 
é o desenvolvimento de drogas para as pessoas com distúrbios  da memória, como é o caso da DA, mas ao 
mesmo tempo, estão de olho em um mercado ainda maior, que são as pessoas acima dos 50 anos que come-
çam a ter perda natural de memória devido à idade. “Um medicamento capaz de reverter a perda de memória 
relacionada à idade seria uma galinha dos ovos de ouro para a indústria farmacêutica, o “viagra do cérebro”11.

De acordo com Neves e Premebida12 devido a um processo de “comotização” dos recursos genéticos, os 
produtos que serão produzidos pelas biotecnologias, as informações, assim como sua circulação, acabam sendo 
impostos pelo mercado. Afirmam os autores;

Com os investimentos fluindo, o avanço, cada vez maior, sobre novas áreas de pesquisa e a 
segurança jurídica, a pesquisa em engenharia genética, que era relativamente acadêmica e 
aberta no início, começou a ter estes valores alterados, desencadeando regras informais que 
valorizavam o segredo e o mistério entre os praticantes. As universidades começaram a exi-
gir mais segurança na divulgação dos resultados e patenteamento imediato, já que as receitas 
delas passam a depender, com o fluxo de investimentos para a área, dos fundos privados12.

A “Era da Biotecnologia” abriu a possibilidade de poder intervir na dinâmica da vida da espécie humana. 
De acordo com Pelizzoli e Miranda13, esta possibilidade de intervenção, trouxe novidades e mudanças que sur-
preendem e deslumbram toda a sociedade, principalmente, aquela parte que delas poderá ter benefício, confe-
rindo sentido e valor. “Urge tomar posturas diante do avanço da fronteira da Vida pela biotecnologia e mercado 
vigentes e seus descompromissos socioambientais, em especial para com o futuro”13.
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4. A INFORMAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES

Conforme a UNESCO14, na Declaração sobre a ciência e o uso do conhecimento cientifico, ao tratar 
sobre o compartilhamento da informação cientifica e o conhecimento diz:

A comunidade pesquisadora deve manter um diálogo regular com as comunidades publi-
cadoras, as bibliotecas e as comunidades da tecnologia da informação para  garantir que a 
autenticidade e a integridade  da literatura científica não se percam na  evolução do sistema 
eletrônico de informação. A difusão e compartilhamento do conhecimento científico são 
parte essencial do processo de pesquisa, e Estados e agências promotoras de fundos devem, 
portanto, garantir que gastos com uma infraestrutura  relevante e com outras necessidades 
sejam adequadamente cobertos pelos orçamentos das pesquisas. Uma estrutura legal ade-
quada é igualmente necessária14.

Se o mundo é a sua descrição, os meios de comunicação e as informações, passam a ser “finalidade” e não 
um meio de comunicação dos fatos. Conforme Galimbert15, a informação “deixa de ser um “relatório” para se 
traduzir numa verdadeira “construção” dos fatos”. Atualmente o mundo acontece por ser comunicado, e este 
é o único mundo no qual vivemos. Nesse sentido escreve Galimbert15:

Não mais um mundo de fatos e depois a informação, mas um mundo de fatos pela informa-
ção.  Só o silencio restituiria ao mundo a sua genuinidade. Mas ele não é mais possível. E, sim, 
o que se estava perfilando sob o registro inocente da informação torna-se o lugar eminente 
da construção do verdadeiro e do falso, não porque os meios de comunicação mentem, mas 
porque nada é feito senão para ser tele-comunicado. O mundo se resolve na sua narração15.

Para Galimbert15, no passado, a opinião do povo, e seus diferentes modos de pensar, era representada 
pelos partidos numa democracia, mas agora são os meios de comunicação que representam as diferentes re-
presentações; “e é nessa representação de segundo grau que se descreve o mundo e se constrói o consenso”. 
Porém, esse consenso não faz chegar às coisas, ficando detido nas representações, “nesse jogo de espelhos no 
qual a pesquisa de opinião pública é a sondagem da eficiência persuasiva da mídia, que primeiro cria a opinião 
pública e depois investiga a sua própria criação”15.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caminho a ser seguido deve passar necessariamente pelo real esclarecimento de toda sociedade. Pre-
cisamente, com relação a informação cientifica, que deve ser transmitida de forma precisa e não sensacionalista 
ou alarmista, com uma linguagem que o público leigo tenha acesso e assim possa dialogar e atuar em defesa dos 
interesses sociais. 

Para tanto, é imprescindível o papel da mídia, principalmente a do jornalismo científico, assumindo assim, 
a responsabilidade de transmitir as informações com o rigor científico, possibilitando, dessa forma, a compre-
ensão e a discussão no âmbito da sociedade, que somente “por meio do pluralismo participativo, da educação, 
da informação e da ética, deve-se buscar o desenvolvimento harmonioso”1.

O desenvolvimento da bioengenharia deve avançar, mas de forma direcionada sempre para o bem de 
toda a sociedade, porque somente com mais informação e mais conhecimento, será possível superar o entusias-
mo desmedido, o medo ideológico e as formas aprimoradas de biopoder e biovalor. A ciência, se balizada pelas 
reflexões da bioética, não encaminha para o fim dos tempos, mas para novos tempos.

Em suma, não se pode  emergir pronunciamentos midiáticos, dando o entendimento de que o progresso 
está logo ali na próxima esquina. Neste sentido afirma Nicolas Rose10 que a “cultura da promessa, portanto, 
incorpora sua natureza incerta e sua arriscada futurologia em suas próprias atividades, de forma tal a assegurar 
a si mesma contra os riscos que ela inevitavelmente gera e de que tira proveito”10.
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RESUMO

As mudanças que permeiam a sociedade, impulsionadas pela economia, pela política e pela tecnologia 
fazem eclodir novas percepções sobre a vida humana, seu ser e mesmo sobre sua concepção sobre a morte. 
Nesse contexto, o medo converte-se na resposta mais comum ao problema da morte no sentido de assegurar 
e prolongar a vida. Dessa cinesia emerge a negação da morte, também pelo melhoramento biotecnocientífico e 
sua intervenção sobre os processos biológicos. Deste modo, através da análise qualitativa bibliográfica, objetiva-
-se refletir sobre a relação entre desenvolvimento biotecnocientífico e o medo da morte na pós-modernidade 
através de uma reflexão crítica a partir da bioética sobre a formação do ser. Nisso percebe-se a tentativa de 
manipular a vida e a morte criando a falsa ideia que a última está ausente de sua função vital, ou seja, onde há 
uso da biotecnologia há também a possibilidade do abuso se considerado que os frutos da Árvore da Vida não 
estão disponíveis em nenhuma barraca de mercado devidamente licenciada. Diante das inúmeras possibilidades 
de intervenção, promovidas pela utopia do progresso científico, não com o intuito de curar, mas de “melhorar” 
a atual condição humana, de modo a torná-la ”perfeita” e se possível “imortal”, o medo da morte é agudizado. 
Se a possibilidade de imortalidade evidencia a relevância (instrumental) e a capacidade da vida mortal, todavia, 
ciente das limitações corpóreas frente à morte, o desmantelamento da ideia de morte, antagonicamente, agrava 
o grau de terror da morte soerguendo violentamente sua “potência destrutiva”, até mesmo quando colocada 
em suspensão sua “iminência”. Diante desse fato, torna-se relevante preferir “o ser ao não ser”.

PALAVRAS-CHAVE: MORTE. MELHORAMENTO. BIOÉTICA. 
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1. APRIMORAMENTO GENÉTICO: DA POTÊNCIA DE VIDA AO MEDO DA MORTE 

Na obra As intermitências da morte, Saramago1 apresenta a morte1 ausente de sua função vital, ou seja, 
“matar”, o que culmina em consequências avassaladoras à humanidade. A menção justifica-se quando coadunada 
altura em que o ser humano (ciente de sua mortalidade) paulatinamente avulta-se imortal, sintoma do Cogito 
ergo sum cartesiano, do qual emanam significativas mudanças políticas, econômicas, sociais e tecnológicas pela 
qual passou a sociedade nas últimas décadas, com destaque às ciências da saúde, tendo seu desenvolvimento 
resultado no aumento da longevidade humana e, consequentemente, de longevos2. Esse fato, relacionado ao de-
senvolvimento das biotecnociências sobre o controle do ciclo biológico, quando associado ao aprimoramento 
genético particularmente gerou a falsa “sensação de imortalidade” e de “eterna juventude”3. A sociedade nesses 
termos, como relata Boris Fausto no livro O brilho do bronze, supera a crença em Deus pela crença no “eu”. Ser 
jovem torna-se uma “virtude”, enquanto que “envelhecer” é um “defeito”. 

 Assentado no edifício da “razão humana” e na ausência de um guia moral, no descortínio do conheci-
mento do bem e do mal, o homem busca manipular a vida e a morte por meio da bioengenharia, contudo, sem 
ainda ter conhecido a Árvore da Vida, quanto mais degustado seu fruto.  Souza4 recorda que a história moderna 
da genética inicia-se de fato, em meados do ano de 1950, quando foi possível identificar a maneira como se 
transmite os cromossomos e demostrar a estrutura do DNA. Novas descobertas nessa área são noticiadas 
com frequência, provocando entusiasmo e perplexidade frente às “novas exigências” humanas, “isso faz pensar 
que uma nova ordem poderá reger a vida no século XXI”4. Essa pretensão de imortalidade faz parecer que a 
morte se tornou uma escolha “insensata, não havendo porque encará-la com dignidade ou nobreza”5.

As implicações que envolvem a bioengenharia tem sido objeto de preocupação e estudo de muitos au-
tores de diversas áreas do conhecimento, desde filósofos, teólogos, cientistas, sociólogos dentre outros, que 
tratam deste tema em suas obras, por exemplo:  Souza4 “Projeto genoma humano” (2004); Fukuyama5 “Nosso 
Futuro Pós-Humano: consequências da revolução da biotecnologia” (2003); Barth7 “Engenharia Genética e 
Bioética” (2005); Diaféria8 “Código de ética de manipulação genética” (2002); Fernández9 “10 palavras-chave 
em Bioética” (2000); Habermas10  “O futuro da natureza humana” (2004); entre tantos outros autores. Dentre 
esses, destaca-se também as reflexões do filósofo Hans Jonas11 em suas obras “O Princípio responsabilidade” 

(2006) e “Técnica, medicina e ética” (2013), com qual iremos orquestrar nossa reflexão, aportados também no 
sociólogo Zygmunt Bauman3 a partir da obra “Medo líquido” (2008) e “Sociedade individualizada” (2009).

A biotecnologia tem exercido influência nos acontecimentos sociais, econômicos, políticos e por conse-
guinte no ser humano. Segundo Ferreira13, a “palavra ‘biotecnologia’ é formada por três vocábulos de origem 
grega: bios (vida), techno (técnica) e logos (estudo)”13. Significa, de forma literal, “o estudo das técnicas aplicadas 
ao estudo da vida”13. Contudo, na atualidade “biotecnologia”, é o “conjunto de técnicas e processos biológicos 
que possibilitam a utilização da matéria viva para degradar, sintetizar e produzir outros materiais”13, elaborando 
as próprias técnicas, bem como os “processos e ferramentas, assim como o melhoramento e a transformação 
das espécies, via seleção artificial”13. 

O advento da biotecnologia se dá com descoberta do DNA recombinante. Segundo Watson e Berry14, 
“em 1973, porém, constatou-se que algumas descobertas feitas por volta de 1970, quando tomadas em conjun-
to, nos davam a capacidade de ‘editar’ o DNA”14. Afirma o cientista, que as tecnologias de DNA recombinante, 
não representavam apenas um avanço comum em técnicas de laboratório. Com isso, repentinamente, “os cien-
tistas tinham a condição de criar moléculas de DNA personalizadas, moléculas que nunca haviam existido na 

1  O termo morte deriva do Latim mors, mortis, de mori, “morrer” e exprimi o fim da vida vegetal ou animal. É assimilada pelo 
ser humano como decomposição e ruptura da unidade pessoal. Deste modo, a sequência fixa dessas cinco letras m-o-r-t-e é familiar, 
sendo seu sentido inconscientemente e facilmente coadunado aos termos morrer e morto, apesar de conservarem distinções6.
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natureza. Podemos “bancar Deus” com a estrutura molecular subjacente à própria vida”14. Ainda de acordo com 
os mesmos autores14, aconteceu uma primeira etapa que corresponde a revolução do DNA, entre 1953 a 1972, 
que demandou aproximadamente três mil cientistas. Entretanto, foi na segunda etapa, balizada pela invenção do 
DNA recombinante e também pelo sequenciamento de DNA, que “esse número seria multiplicado por cem 
em pouco mais de uma década. Parte dessa expansão refletiu o nascimento inteiramente novo da economia: a 
biotecnologia”14. Dessa maneira, expõe os autores, posteriormente a 1975, que o DNA não é mais de interesse 
restrito dos biólogos, que buscavam “compreender a estrutura molecular da vida [...]  e passaram a habitar um 
mundo muito diferente, povoado por gente de gravata de seda e ternos de grife”14.

2. CONTROLE SOBRE O CICLO BIOLÓGICO: DA CIÊNCIA À UTOPIA 

A dificuldade de enfrentamento da finitude da vida no contexto atual parece indicar que a morte carre-
ga consigo a legenda: “Lasciateognisperanza” (Abandonai toda esperança)3. Se no passado a sexo era um tabu 
(tapu), na atualidade o tabu é a própria morte2 15, nesse cenário, nega-se também seu significado frente à vida16, 
um contexto em que a vida deixou de ser a forma exclusiva para se conseguir autorização de residência para a 
eternidade, pelo contrário, pelo medo da morte, a própria vida consubstanciou-se na “única chance” de gozar 
a imortalidade, por mais volátil que seja essa concepção3. 

A ideia de intervenção sobre o ciclo biológico, no sentido de tornar longeva a vida, e na tentativa de 
criação de seres vivos transformados, espraia-se sem muitos obstáculos, seja atuando nas estruturas molecu-
lares, onde se encontram “encerrados os segredos da vida, seja combinando material biológico para produção 
de eventos com resultados que por meios tradicionais jamais seriam possíveis de serem alcançados” 8. Porém, 
segundo Bauman17, onde há uso pode haver também a possibilidade de abuso, pois uma linha tênue os divide se 
considerado que os “frutos da Árvore da Vida não estão disponíveis em nenhuma barraca de mercado devida-
mente licenciada”17:

Do mesmo modo que o conhecimento do bem e do mal gera o indivíduo potente e estan-
ca a necessidade de um guia moral, o conhecimento da mortalidade dispara o desejo pela 
transcendência, que assume uma de duas formas: a ânsia de forçar a vida, admitidamente 
transitória, a deixar traços mais duradouros do que aqueles que os deixam, ou o desejo de 
provar este lado do limite das experiências “mais fortes do que a morte” da vida transitória. 
A sociedade se alimenta desse desejo em ambas as formas. Existe nele uma energia à espe-
ra de ser canalizada e dirigida. A sociedade “capitaliza” essa energia, suga seus sucos vitais 
desse desejo, desde que ela consiga fazer com exatidão o que é preciso: fornecer objetos 
verossímeis de satisfação, sedutores e dignos de confiança para instigar esforços que “façam 
sentido” e “deem sentido” à vida; esforços que consumam suficientemente a energia e o 
trabalho para assim preencherem a duração da vida; e variados a ponto de serem cobiçados 
e perseguidos por todas as posições e condições sociais, sem importar quão pródigos ou 
escassos sejam seus talentos e recursos 17.

Nesse sentido, de acordo com Souza4, a história moderna da genética, começa de fato, em meados do 
ano de 1950, quando foi identificado o modo como se transmite os cromossomos, sendo demostrada a estru-
tura do DNA. Através de suas conquistas a biotecnologia faz parecer que suas possibilidades são ilimitadas. 

2  “Os sofistas, que pregavam que o medo da morte é contrário à razão - argumentando que quando a morte está aqui eu 
não estou mais, e quando eu estou aqui a morte não está -, estavam enganados: onde quer que eu esteja, estou em companhia de 
meu pavor de que mais cedo ou mais tarde a morte vai pôr um fim a minha presença aqui. Ao realizar essa tarefa, ao enfrentar ou 
descarregar o “medo secundário” - o medo que se origina, não da morte batendo à porta, mas de nosso conhecimento de que isso 
certamente ocorrerá, mais cedo ou mais tarde -, tais instintos, se é que fomos equipados com eles, seriam de pouca valia. A solução 
dessa tarefa deve ser empreendida e realizada, se for possível realizá-la, pelos próprios seres humanos”3.
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A pretensão do “homo faber” de aprimoramento e reificação do ser humano pode violar os princípios 
liberais de autonomia e da liberdade. Para Habermas10, essa autonomia é violada quando pessoas geneticamente 
programadas não podem encarar a si mesmas “como os únicos autores de sua própria história de vida”10, ou 
seja, o ser humano tem sua igualdade prejudicada, pois são destruídas as “relações essencialmente simétricas 
entre seres humanos livres e iguais ao longo das gerações”10. A busca da imortalidade presente no homo faber, 
pode nesse caso também impossibilitar o homem de refletir sobre a vida em sua totalidade. De acordo com Jo-
nas12 essa compreensão da imortalidade demonstra que o homo faber colocou-se muito acima do homo sapiens, 
pois os efeitos da técnica por ele desenvolvida podem ser aplicados até mesmo nas coisas extra-humanas e 
também à essência do homem, colocando o ser humano como objeto da técnica12.

Faz-se então necessário rever o poder delegado àqueles que manipulam a tecnociência, exigindo uma 
avaliação ética, através de um saber consistente, pois a lacuna entre a força de prever e o poder da ação cria 
um novo problema ético, “o saber deve ter a mesma magnitude da dimensão causal do nosso agir”11. Portanto, a 
percepção equivocada sobre a vida quando coadunada ao caráter fragmentário e inconsistente das propostas de 
longevidade (e mesmo de imortalidade) não tendem a diminuir o eminente sofrimento humano frente à morte, 
mas pelo contrário, dilatam-no ao conduzir o ser humano à errônea concepção de que “vida” e “morte” são 
processos estanques e controláveis3. 

Assim, segundo Bauman17, na ânsia de lutar pelo controle do ciclo biológico através da manipulação gené-
tica e do avanço da biotecnociências, o medo da morte contraditoriamente é agudizado, talvez porque muitos 
“medos entram em nossa vida juntamente com os remédios sobre os quais muitas vezes você ouviu falar antes 
de ser atemorizado pelos males que esses prometem remediar”17. Deste modo, exigir uma avaliação bioética 
pautada na previsibilidade tende a formar um saber consistente sobre questões prementes circunscritas ao apri-
moramento e à ampliação ciclo biológico humano, pois, segundo Jonas11 o “saber deve ter a mesma magnitude 
da dimensão causal do nosso agir”11. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para Javier Gafo Fernández9, o anseio pelo “homem ideal” fez também gerar novas formas de racismo e 
de discriminação, podendo ocorrer através da dominação do homem pelo próprio homem. Ou seja, quando se 
assenta sobre a “crença unilateral” e evidentemente “deturpada” que são os genes a definir a “qualidade do ser 
humano”. Para alguns esse seria o cenário ideal, para outros “altamente impessoal” e “desumano”, considerando 
que o “produto homem” coaduna-e mais às relações humanas e seu convívio que de seus genes propriamente, 
ou meramente9.  Nesse sentido, alerta Jonas12 que “nada menos que a natureza do homem se encontra sob a 
esfera de influência das intervenções humanas”12, portanto, torna-se imprescindível que a “precaução se torne 
o primeiro dever ético, e o pensar hipotético, nossa primeira responsabilidade”12.

Em suma, é necessário pensar que não cabe como “objetivo” do progresso tecnocientifico erradicar a 
mortalidade, se todos nós morreremos desta ou daquela enfermidade. Além disso, da dureza de nossa condição 
mortal, tem-se também ciência que há sabedoria na mortalidade, visto que, “sem ela não haveria eternamente 
nova promessa de frescor, originalidade e ardor da juventude”12, pois sem a condição mortal “nenhum de nós 
sentiria o impulso de contar nossos dias e fazê-los contar para nós”12, sendo mais necessário que o “esforço 
para arrancar nossa mortalidade”12 “saber levar seu peso com paciência e dignidade”12.

De acordo com Bauman17, a dificuldade em perceber o aspecto otimista da mortalidade é por causa da 
crise dos “valores duradouros”17 na contemporaneidade, e que isso está relacionado com a crise da “própria 
ideia de duração, de imortalidade”17. Para o autor, na pretensão de lutar pelo controle do ciclo biológico por 

3  Em verdade, tende-se a acreditar que os homens “não querem de modo algum a vida eterna, mas a presente; antes, a fé na 
vida eterna parece, para tal fim, um obstáculo18. 
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meio dos avanços das biotecnociências, o temor da morte contraditoriamente é agudizado, quem sabe porque 
muitos desses  medos adentram na vida das pessoas “juntamente com os remédios sobre os quais muitas vezes 
você ouviu falar antes de ser atemorizado pelos males que esses prometem remediar”17. 

Em suma, torna-se necessário exigir uma avaliação bioética das biotecnociências, norteada pela previsi-
bilidade. Desse modo, tende-se a formar um saber consistente sobre questões urgentes relativas ao aprimo-
ramento e à ampliação ciclo biológico humano, pois, segundo Jonas11 o “saber deve ter a mesma magnitude da 
dimensão causal do nosso agir”.  Nesse sentido, afirma também Leo Pessini19, que não é preciso ter medo do fu-
turo, “mas sim de um futuro sem Bioética”19, alerta o bioeticista, pois sem ela “pode ser que nem haja futuro”19.
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RESUMO 

O trabalho - exercício de uma atividade laboral - situa-se, atualmente, no eixo central da vida humana, 
razão pela qual, pode ser visto como elemento realizador das aspirações positivas do indivíduo ou, em sentido 
negativo, assumir características iatrogênicas. Especificamente nas atividades dos profissionais de saúde, as alte-
rações no entendimento do objeto de trabalho dos profissionais de saúde (doença, bem-estar) também modifi-
caram o valor, concepção e tratamento social dispensado aos profissionais e, por consequência, nas cobranças. 
Se antes a finalidade era a cura da doença, passando pelo amparo/assistência, atualmente, além de tudoisso, 
busca-se a compreensão, por parte dos profissionais, a manutenção das relações que o eventual paciente man-
tém no seu grupo. Por outro lado, o exercício profissional que era equiparado ao sacerdócio, passou - sem se 
desapegar integralmente dessa concepção - a assumir caráter contratual com semelhanças a outras relações de 
trabalho, especificamente mais vinculado com as prestações de serviços e, commenos vigor, de consumo. Isso 
tudo, gerando consequências no ser humano trabalhador. A partir de uma revisão crítica qualitativa bibliográ-
fica, sintetizaram-se estudos sobre o tema, desenvolvendo reflexões com a perspectiva bioética. Resultou que 
esforços vêm sendo empreendidos no sentido de equilibrar os efeitos do trabalho na dignidade humana - uma 
opção prudente – utilizando a Bioética como ponte capaz de atrair diversos ramos já desenvolvidos do conhe-
cimento humano - que via de regra tratam de forma isolada situações que ultrapassam limites das áreas especí-
ficas – e alguns elementos interpretativos do Direito, da Sociologia, da Filosofia, da Antropologia, e da Teologia. 
Á guisa de conclusão é admissível que norteados pela Bioética, seja possível compatibilizar as necessidades dos 
pacientes com o respeito ao profissional de saúde que também é detentor de dignidade.

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA. DIGNIDADE HUMANA. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 
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1.INTRODUÇÃO

O desenvolvimento dos estudos na Bioética direcionou-se, inicialmente, às questões relacionadas à saúde 
e, com grande ênfase na relação médico e paciente ou - de forma mais ampla - na relação profissional de saúde 
e paciente. E, especificamente nessa perspectiva, o foco que prevaleceu voltou-se à observação do paciente, 
com modelos interpretativos ou teóricos propostos e criados buscando o respeito à dignidade do paciente. 

Com efeito, uma vez admitida e reconhecida a dignidade como condição inerente ao ser humano - confor-
me se espera descrever neste texto - as garantias decorrentes deveriam acolher todos os sujeitos envolvidos na 
relação profissional de saúde e paciente, acarretando efeitos positivos aos envolvidos na relação. Desse modo, 
tanto profissionais de saúde quanto pacientes - sob o olhar da Bioética – deveriam ser considerados como seres 
biopsicossocial e espiritual, isto é, em todas as suas demais dimensões além do trabalho e/ou doença.

Paralelamente, o trabalho - exercício de uma atividade laboral - situa-se, atualmente, no eixo central da 
vida humana, razão pela qual, pode ser visto como elemento realizador das aspirações positivas do indivíduo 
ou, em sentido negativo, assumir características iatrogênicas. 

As concepções dos termos dignidade e o trabalho nem sempre refletiram valores ideais de hoje, já 
possuíram carga discriminatória, reafirmando e fundamentando desigualdades de tratamento, status social, ou 
submissão de grupos a restritas atividades laborais.

Busca-se, inicialmente identificações históricas dos valores atribuídos aos termos “trabalho humano” e 
“dignidade humana” no curso do desenvolvimento da existência humana, optando-se, entre as inúmeras pos-
sibilidades, por pincelar momentos que marcaram– como valores positivos, isto é, a ser respeitado/protegido/
implementados – suas afirmações podendo servir de ferramentas na tentativa de compreender os motivos e 
motivações pelos quais “trabalho” e “dignidade humana” são termos bem recebidos atualmente.

Por bem, é de ser lembrado que as inúmeras respostas encontradas – para a recepção positiva dos ter-
mos - variam conforme as perspectivas histórica, social, cultural ou pela área do saber que é abordada – no Di-
reito, na Filosofia, na Sociologia, na Teologia, etc. - vinculadas às funções, às motivações, aos questionamentos 
que, por sua vez, podem influenciar na condução da busca pretendida, nos significados ou na sua compreensão.

Especificamente nas atividades dos profissionais de saúde, as alterações no entendimento do objeto de 
trabalho dos profissionais de saúde também modificaram o valor, concepção e tratamento social dispensado aos 
profissionais e, por consequência, nas cobranças.

Ao fim, revisitados os termos, destaca-se,esforços vêm sendo empreendidos no sentido de equilibrar os 
efeitos do trabalho na dignidade humana - uma opção prudente – utilizando a Bioética como ponte capaz de 
atrair diversos ramos já desenvolvidos do conhecimento humano, concluindo-se ser admissível que norteados 
pela Bioética, seja possível compatibilizar as necessidades dos pacientes com o respeito ao profissional de saúde 
que também é detentor de dignidade.

2. O TRABALHO E O TRABALHO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE

Trabalho e dignidade são termos que caminham juntos, representando valores reconhecidos como rele-
vantes, garantidos e estimulados na sua busca e execução, ao menos, na maioria das sociedades atuais. Contudo, 
voltando o olhar ao passado histórico, verifica-se que dignidade e trabalho situavam-se nos extremos opostos 
das escalas valorativas dos povos em relação as que atualmente atribuímos.

2.1 TRABALHO: BREVE HISTÓRICO

Martins1 constrói um retrato histórico relacionando a importância do trabalho para a humanidade. Des-
taca, inicialmente, que na Bíblia o trabalho poderia ser considerado como castigo imposto a Adão que teve de 
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trabalhar para comer, em razão de ter comido o fruto proibido. Segue indicando a origem da palavra no latim 
tripalium, instrumento de tortura de três paus ou uma canga que pesava sobre os animais. O autor destaca 
algumas perspectivas do trabalho na história, ou como foi considerado em dados períodos: escravidão (nas 
civilizações antigas); servidão na época medieval; ofício de poucos (corporações de ofício); e o trabalho como 
mercadoria a partir da Revolução Francesa.

Hannah Arendt2 destaca que o trabalho não era considerado suficientemente digno para constituir um 
bios, um modo de vida autônomo e humano, pois ao servir e produzir o necessário e útil não haveria liberdade 
e independência das necessidades e carências humanas. A atividade do trabalho era desprezada, face a luta pela 
libertação da necessidade e o esforço exigido, na antiguidade a valorização era refletida na atividade política 
sem esforço físico.

Pode-se reconhecer que o valor negativo dado ao trabalho persistiu, na maioria das sociedades, ao ob-
serva-se que até a parte final do século XIX, ainda era ‘legitimado’ e ‘legalizado’ por alguns Estados o sistema 
escravocrata e, aqueles demais trabalhadores (não escravizados), se não eram subjugados também não eram 
valorizados.

O período da servidão marcaria a transição, tanto do trabalho quanto da atividade, do status absoluta-
mente negativo legado à escravidão para a formação do reconhecimento como valores positivos. A importância 
do trabalho, nesse passo, já toma o rumo de assegurar a vida humana e acrescenta um elemento à fórmula 
trabalho/esforço físico, mais próxima à dimensão que representa o trabalho na atualidade, como valor digno de 
atenção e proteção tanto da “atividade do trabalho” quanto do trabalhador.

No plano dos órgãos internacionais, salienta-se o Tratado de Versalhes (1919), prevendo a criação da Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT), com a finalidade precípua de proteger as relações entre empregados 
e empregadores no âmbito internacional, expedindo convenções e recomendações nesse sentido. A Declaração 
Universal dos Direitos do Homem(1948) prevê alguns direitos aos trabalhadores, como a limitação razoável do 
trabalho, férias remuneradas periódicas, repouso e lazer, etc.

2.2Trabalho na área da saúde

Oguisso3descreve o desenvolvimento histórico das práticas em saúde, apontando que o cuidado materno 
foi a primeira atividade de cuidar de pessoas, dos filhos e de pessoas dependentes (idosos, feridos e doentes), 
destacando a ‘proteção materna instintiva’ como primeira forma de cuidado com o seu semelhante, caracteri-
zando a associação do trabalho feminino com as práticas de saúde. Ainda, menciona que o conhecimento dos 
meios de cura conferia poder dentro do grupo e o alinhamento do conhecimento com o misticismo fortaleceu 
esse poder. Pajés, feiticeiros, xamãs, sacerdotes, utilizavam magias, danças para afugentar demônios, que con-
forme a crença, provocavam as doenças, daí formam-se castas de sacerdotes que interpretavam e decidiam o 
que era bom ou mau que, no decorrer dos séculos, originou a figura dos médicos.

A visão sociológica Freidson4, aponta que cristianismo alterou a definição de doença que passou de ser 
atribuída à natureza para à dimensão religiosa sobrenatural.  Nessa perspectiva, a caridade passou a ser motivo 
que justificava a assistência ao doente, levando a criação de hospitais onde o cuidado era feito por religiosas, 
para a salvação destas e dos pacientes, ressaltando que o cuidado era praticado como um exercício espiritual 
mais do que uma ocupação, sendo oferecido aos degredados por razões não tanto terapêuticas, mas, sobretu-
do, morais.

As alterações no entendimento do objeto de trabalho dos profissionais de saúde (doença, bem-estar), 
também modificaram o valor, concepção e tratamento social dispensado aos profissionais e, por consequência, 
nas cobranças. Se antes a finalidade era a cura da doença, passando pelo amparo/assistência, atualmente, além 
de tudo isso, busca-se a preservação das relações que o eventual paciente mantém no seu grupo. Por outro 
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lado, o exercício profissional que era equiparado ao sacerdócio passa, sem se desapegar integralmente dessa 
concepção, a assumir caráter contratual com semelhanças a outras relações de trabalho, especificamente mais 
vinculado com as prestações de serviços e, com menos vigor, de consumo.

Pode-se concluir, sem pecar pelo exagero, que o núcleo de atuação dos profissionais de saúde está bem 
identificado, sendo voltado ao indivíduo/paciente considerado em sua integralidade, isto é, nas suas relações 
biológicas, psíquicas, sociais e espirituais.

De forma crescentemente explícita, vai-se dando conta de que não se pode reproduzir, no campo cien-
tífico e profissional, a separação operada entre a esfera trabalho e as demais esferas da vida pessoal. Para com-
preender integralmente o ser humano, precisa-se também entender sua inserção no mundo do trabalho e as 
relações que são criadas no interior das organizações em que se insere5.

Finalizando, o exercício profissional representa apenas uma das dimensões do indivíduo e, dada sua im-
portância, reflete e influencia na qualidade de vida do ser humano e, por consequência, na sua dignidade.

3. DIGNIDADE HUMANA

O termo dignidade suscita inúmeras questões tais como: O que é? Qual o seu conceito? A quem e como 
se aplica? Qual a sua função?Simultaneamente pode-se também indagar se: Ela é útil? É eficaz? Necessita de 
pressuposto teórico para ser aplicada?

Sarlet6, ao tratar dos direitos fundamentais, alerta que desde o reconhecimento nas primeiras Constitui-
ções, os direitos fundamentais passaram por diversas transformações, tanto no que diz o seu conteúdo, quanto 
no que concerne à sua titularidade, eficácia e efetivação.

Não defende-se ou adota-se, aqui, como sinônimos os termos – dignidade, direitos humanos, direitos in-
dividuais ou cidadania – entretanto, assume-se que o desenvolvimento e consolidação de cada um deles reflete 
nos demais, sem ater-se a maiores aprofundamentos nos debates existentes quanto a vinculação ou desvincu-
lação conceitual ou prática entre os termos.

3.1Dignidade humana: breve histórico

Barcellos7 destaca a existência de consenso teórico em relação ao valor essencial do ser humano – hu-
manismo - com consequências relevantes para o desenvolvimento da ideia de dignidade humana, o homem 
um fim em si mesmo, posto como axioma da civilização ocidental. Identifica quatro momentos fundamentais 
na construção do axioma: o Cristianismo, o iluminismo-humanista, a obra de Immanuel Kant e o refluxo dos 
horrores da Segunda Guerra Mundial.

 Durand8 cita Verspieren que elaborou quatro distinções no sentido do termo dignidade: a social; a moral; 
como estado da pessoa; e um atributo essencial. Nas três primeiras são referidas a grandeza de certas pesso-
as em razão da função, das qualidades morais e de uma imagem ideal do ser humano, vinculadas ao respeito. 
Desse respeito passa-se ao sentido de “humanidade”, característica do ser humano e pelo seu pertencimento 
ao conjunto da humanidade. 

Bastante próxima, é distinção expressada por Jordana9que identifica em quatro tradições históricas – ro-
mano/estoicos, cristã, kantiana e vinculada aos direitos humanos – as concepções morais e refletidas na dignida-
de. No modelo romano/estoico, vinculado a “dignidade relacional”, o status social ocupado refletia a dignidade 
do indivíduo (nobres, cônsules e senadores). Na cristã, que é extensiva, todos os seres humanos – criados a 
imagem de Deus – são dignos dada a essa condição. Em Kant, a marca da dignidade decorre da condição racio-
nal do ser humana extraindo diferenças sociais e pressupostos teológicos10, 11.

Em Leviatã, Hobbes12sintetiza o pensamento preponderante no primeiro período (romano/estoico), ao 
definir o valor público de um homem, que é o Valor dado a ele pelo Estado, é aquilo que os homens normal-
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mente chamam de dignidade. E este Valor a ele dado pelo Estado é compreendido por cargos de Comando, da 
Magistratura e de Empregos públicos; ou pelos Nomes e Títulos adotados para a distinção de tal valor. 

Já a influência cristã, na construção e compreensão da dignidade humana, pode ser vista pelo estímulo 
da prática da misericórdia, do amor ao próximo, da caridade, tendo como efeito a aceitação e reconhecimento 
que o indivíduo apresenta valor inerente, como filho e imagemde Deus, não devendo ser considerado objeto 
ou meio descartável para os fins do Estado ou de outros indivíduos.

Descrevendo um retrato da realidade antes do período das “Grandes Revoluções”, Joas13 destaca que a 
estreita ligação entre o trono e o altar antes das revoluções decidiu o andamento das mesmas. Observa que a 
ligação não era somente política ou cultural, o Estado protegia a Igreja de outras correntes religiosas que, em 
contrapartida, prestava ao Estado serviços educacionais. Ainda não se pode esquecer das implicações econômi-
cas nas relações entre Igreja e Estado.

O cristianismo passa a representar – ao menos para certos grupos – o poder a ser destituído ou o mo-
delo de domínio a ser substituído ou, ainda, o objetivo que os novos atores buscam suas inclusões.

Nas descrições encontradas - do século XIV ao XIX ou que englobam o Renascentismo, Racionalismo, 
Iluminismo e as Grandes Revoluções (Americana e Francesa), - é forte a tendência em apresentar os seguintes 
contornos: concentração do poder político entre a nobreza e parte do clero (que determinavam as obrigações 
e os eventuais direitos); o fortalecimento dos comerciantes, mercadores, navegadores, financiadores, profissio-
nais que com o aumento de seus rendimentos buscam uma fatia do poder político; intelectuais e pensadores 
que passam a não mais aceitar o policiamento religioso de suas ideias e seus ideais; e a grande maioria dos 
indivíduos não se enquadra nos demais grupos.

Basicamente brota desse período a noção do indivíduo como portador de direitos que gradativamente 
são reconhecidos como universais, transferindo o poder de estabelecer tais direitos da vontade de um gover-
nante para a vontade popular (Estado Democrático).

Assim, situando o termo dignidade, passou-se da atribuída a poucos e escolhidos pelo Estado, para a 
dignidade reconhecida em todos como filhos de Deus, seguindo a resultante de direitos que o Estado passa a 
ter o respeito como dever.

Mais recentemente, as crueldades cometidas por Estados contra o ser humano são amplamente divulga-
das e conhecidas, Welch14 dimensiona os efeitos da Segunda Guerra Mundial ressaltando que todos os países 
do mundo, direta ou indiretamente, foram atingidos. Aproximadamente setenta milhões de pessoas morreram 
e, durante a guerra, iniciou-se o plano de substituição da “Liga das Nações” que resultou na constituição da 
“Organização das Nações Unidas”. 

Os grandes conflitos de proporções mundial, travadas no século XX, deram urgência a necessidade de 
uma nova abordagem, na proteção da dignidade humana, agora com o envolvimento de organismos compostos 
de vários Estados, nessa transição o indivíduo e a coletividade passam a ser respeitados em sua dignidade, aceita 
como característica inerente ao ser humano e universal.

A promoção dos valores inseridos no princípio da dignidade norteia, modernamente, as ações dos indiví-
duos, do Estado, das Instituições e da coletividade ou, até são, para alguns, considerados como fundamento de 
validade de uma Constituição e, como consequência, do próprio Estado.

4. BIOÉTICA, PROFISSIONAL DE SAÚDE E DIGNIDADE HUMANA

Tenta-se indicar a “dignidade humana” como elemento possível de reflexão bioética, considerando-se 
o exercício profissional dos trabalhadores da área de saúde, ao atribuir-se ao ser humano a dignidade como 
condição inerente. 

Dessas novas perspectivas de humanidade, gradativamente enraizadas, floresce a Bioética voltada, inicial-
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mente, nas relações vinculadas aos dilemas da saúde. No micro nível nas relações entre profissionais de saúde e 
paciente, no intermediário envolvendo profissionais, pacientes e Instituições de Saúde e, no macro, as políticas 
públicas de saúde com todos os níveis inter-relacionando-se.

Os indivíduos, ao serem reconhecidos como sujeitos de direitos, passaram a ser participantes ativos do 
Estado, tendo reflexos inclusive na relação médico/paciente onde o médico também foi obrigado, não como a 
mesma intensidade atual, a considerar a liberdade do paciente.

Entende Kottow,15que a Bioética “amalgamaconhecimentos teóricos de ética, se submete aos rigores do 
debate analítico”, sem deixar de considerar e incorporar o “conhecimento empírico [..] para avaliar as realida-
des”.

Stepeke e Drumond16 advertem os caminhos que a Bioética deveria seguir: “Mais que constituir uma dis-
ciplina, o que se deveria esperar do discurso bioético é que provesse chaves para o entendimento. [...] Seria um 
logro mesquinho que a bioética se convertesse numa disciplina a mais e replicasse o modelo ‘expertocrático’ 
das já existentes”. 

Reforçando o senso comum, Goldenstein17aponta que não há medicina sem os médicos e as tecnologias 
não resolvem sozinhas as questões apresentadas pelos enfermos, mas considera que o progresso trouxe à 
figura do médico um eclipse, ainda que seja cobrada a máxima eficiência, presença constante, saber ilimitado, 
cobrando soluções médicas, sociais e psicológicas, sendo inadmissíveis erros deslizes.

Do caráter valorativo atribuído pela sociedade para a realização da dignidade humana passa-se então a 
abordar as condições de trabalho e sua influência na vida dos profissionais de saúde, tendo a Bioética como 
ferramenta analítica na qualidade de vida dos trabalhadores e correlata à dignidade.

4.1 Condições de trabalho sob o enfoque da Bioética

O espaço atualmente que o trabalho ocupa na vida de cada um atua como elemento de realização (busca 
da dignidade) e, sob certas condições, pode também interferir negativamente na nossa existência de maneira 
digna.

Leonardo Boff18 alerta que hoje mais e mais pensa-se que nada pode ser reduzido a uma única causa, ou a 
um único fator. Pois nada é linear e simples. Tudo é complexo e vem urdido de inter-retro-relações e de redes 
de inclusões. Por isso é preciso articular aquelas várias pilastras,elas sustentam uma ponte que poderá levar a 
soluções mais integradoras,pois todas elas trazem alguma luz e comunicam alguma verdade.

Lancman e Ghirardi19 alertam para os efeitos negativos do não reconhecimento e não valorização do tra-
balho em todos os sentidos da vida do trabalhador,atingindo outros espaços da vida cotidiana. Prosseguem aler-
tando que entender a influência da organização do trabalho na qualidade de vida, na saúde mental, na geração 
do sofrimento psíquico, no desgaste e no adoecimento dos trabalhadores é de fundamental importância para a 
compreensão e para a intervenção em situações de trabalho que podem levar a diversas formas de sofrimento.

Ressalta-se, também, que os profissionais de saúde potencialmente podem estar expostos a situações ge-
radoras de conflitos internos, ou, conflitos de consciência. Beauchamp e Childress20 definem que algumas vezes 
surgem porque as pessoas veem como antiéticas alguma obrigaçãode sua função ou alguma ordem oficial que 
provenha de uma estrutura hierárquica de autoridade. Entendendo que o direito à autonomia de um paciente 
não deve ser garantido em detrimento do direito paralelo do médico. Em algumas situações, o profissional 
questiona o nível de participação que lhe é exigido em ações que considera moralmente erradas empreendidas 
por outros.

Poucas atividades humanas, além dos serviços voltados à saúde, atuam em momentos nos quais o ser 
humano está frente a situações que expõem sua fragilidade, sua finitude, sua responsabilidade, quando seu pro-
jeto de vida está exposto ou em risco de não seguir adiante, ou de ser significativamente alterado (positiva ou 
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negativamente) ou, até mesmo, impedido de realizar-se.
A excepcionalidade da atividade, já poderia ser motivo suficiente para a Bioética voltar o olhar com maior 

atenção aos profissionais de saúde, pois, a responsabilidade, cobrança e policiamento da sociedade também são 
excepcionalmente maiores do que em outras atividades.

Alerta Assunção,21 que trabalhadores da saúde ocupam posição-chave na sociedade, uma vez que as-
sistem os indivíduos e suas comunidades. No entanto, eles mesmo constituem um grupo vulnerável, pois as 
manifestações de insatisfação e de adoecimento convivem com as carências de medidas de proteção à saúde.

O estresse laboral, a exaustão emocional, a síndrome de Burnout, são termos constantemente referidos 
em variados estudos ligados à saúde dos trabalhadores. Silva eMenezes22 apresentam resultado de pesquisa 
realizada com o objetivo de “estimar a prevalência da síndrome do esgotamento profissional e de transtornos 
mentais comuns em agentes comunitários de saúde”, como resultado apontam que 24,1% dos entrevistados 
apresentaram síndrome do esgotamento profissional, 70,9% relatam exaustão emocional, em 34% foi observa-
do a despersonalização e em 47,5% a decepção. Transtornos mentais comuns foram referidos por 43,3% dos 
participantes. Concluem que a alta frequência de níveis intensos de esgotamento profissional e a elevada ocor-
rência de transtornos mentais comuns, indicam a premência de estratégias de intervenção no cotidiano dos 
agentes comunitários de saúde.

Assim, os eventuais sofrimentos causados ao profissional de saúde resultantes da atividade laboral – a 
exemplo da síndrome deBurnout - poderiam receber atenção dos estudos voltados à Bioética, por guardar 
pertinência com a maioria dos assuntos objeto de pesquisa, evitando situações de exposição e, portanto, tor-
nando-se compatível com os fins buscados na ética da vida, em especial, pelo respeito da dignidade humana.

Transpondo as considerações, se a “vulnerabilidade” - ex. na relação profissional de saúde/paciente - do 
doente salta aos nossos olhos de imediato isso não quer dizer que ainda não possam existir outros sujeitos vul-
nerabilizados na relação, como os profissionais de saúde eventualmente. Antes de ser uma “relação profissional/
doente” é uma relação humano/humano e em concreto deve ser tratada.

D’Agostino23 preleciona quea Bioética é pensamento comunicador (e não disjuntivo), porque os proble-
mas bioéticos não são problemas conceituais, relevantes para o intelecto abstrato, mas problemas antropoló-
gicos fundamentais, significativos na experiência concreta dos homens.

Finalizando, a Bioética ao abordar as relações nas quais o ser humano participa – especialmente as que 
influenciam a saúde e o bem-estar - e ao aceitar a dignidade como atributo inerente ao ser humano, poderia 
incluir a dignidade dos profissionais de saúde como objeto de seu campo de estudo, sem maiores desvios em 
seus objetivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Intentou-se, basicamente, abordar concomitantemente conceitos teóricos e observações práticas, reco-
nhecendo os valores das elaborações teóricas e sua utilidade conjugando-os com dados da realidade concreta, 
para entender-se as motivações que impulsionaram o reconhecimento atual dos significados encontrados nos 
termos “dignidade humana”, “valorização do trabalho” e, especificamente, na construção dos conhecimentos 
na área da Bioética.

No atual trilhado, o respeito à dignidade humana é objetivo, fim, obrigação e fundamento do Estado, das 
Sociedades e Instituições, sendo para alguns, requisito de validade de uma Constituição e, portanto, do próprio 
Estado. O termo dignidade é reconhecido em instrumentos internacionais, com a obrigação de proteção ao ser 
humano. Discussões remanescentes, em sua maioria, centram-se em questões teóricas.

Disso tudo, é possível defender que existe um predomínio na doutrina estudada em aceitar o caráter 
intrínseco e universal da dignidade atribuída ao ser humano, servindo, portanto, como premissa ao presente 
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trabalho (dignidade como atributo inerente a todo ser humano).
Além dos profissionais de saúde, pouquíssimas atividades acabam se deparando com situações que envol-

vem os limites da Vida. A formação profissional e a relação trabalhadores da saúde/paciente são postas, ainda 
mais, em risco em tais limites. Contudo, um mínimo de preparo dos indivíduos e das Instituições sociais poderia 
reduzir os potenciais conflitos que possam se estabelecer.

Oportunizar um bom ambiente de trabalho é obrigação em qualquer organização que desenvolva ativida-
de econômica. Condições adequadas de trabalho nas atividades de saúde deveriam ser tão importantes quanto 
o preparo técnico dos profissionais, dada a relevância social que é cuidar do outro. 

O presente estudo não encontra respostas completas.  Propõeelementos que possam estimulara refle-
xão sensível, capaz de criar mecanismos de prevenção de conflitos já conhecidos ou com o potencial de vir a se 
estabelecer. Para tanto, sugere a aglutinação de diferentes áreas do saber, tendente a conjugar de forma plural 
os conhecimentos, aceitando-se, assim, a abordagem da dignidade dos profissionais de saúde como objeto de 
estudo da Bioética.
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RESUMO 

Inegáveis são os benefícios que a humanidade vem desfrutando em decorrência dos avanços técnicos e 
científicos desenvolvidos no intuito de salvar vidas. Paradoxalmente onde a ciência e a técnica beneficia quem já 
contava com a iminência da morte nota-se a vulnerabilidade da vida, assim como, a perda da sua autenticidade. 
Objetivo: Discutir, a partir da ética do respeito, a questão da manutenção da autenticidade da vida diante dos 
avanços tecnológicos como o desenvolvimento de bebês-medicamento. Método: Análise crítica, a partir de 
revisão de literatura pautada na ética do respeito de Hans Jonas. Resultado: O desenvolvimento expressivo 
da Biologia, em especial da Genética nos chamam a uma reflexão: Não devemos nos colocar numa posição de 
neutralidade, mas também não devemos nos entusiasmar sem avaliar as novidades provenientes do progresso. 
Com o progresso dos conhecimentos científicos e técnicos, o homem foi perdendo a dimensão do transcen-
dental, aceitando tudo o que a ciência oferece. Diante do divórcio entre os avanços científicos e a reflexão 
ética, Jonas nos propõe uma ética construída em torno das categorias do bem, do dever e do ser, uma ética 
imperativa para que nossas ações sejam compatíveis com uma vida humana autentica. Neste contexto questio-
na-se a “fabricação” dos bebês-medicamento, embora aparentemente este seja o caminho mais razoável para 
salvar a vida de um irmão doente. Questionam-se as inúmeras intervenções causadas no corpo do bebê-me-
dicamento, o qual cabe chamar, bebê objeto de salvação, pois ele foi projetado para salvar a vida de um irmão 
doente, o que lhe custará o não direito ao seu próprio corpo. Considerações finais: A partir de uma reflexão 
bioética salienta-se a importância de resgatar a integridade e a autenticidade da vida, bem como, acompanhar 
os avanços que a ciência e a tecnologia produzem, lembrando que nem tudo que é científica e tecnicamente 
possível é moralmente válido.

PALAVRAS-CHAVE: BEBÊ-MEDICAMENTO.  AUTENTICIDADE.  VULNERABILIDADE.
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INTRODUÇÃO

De forma sucinta, o teor deste artigo traz a importância de refletir diante dos avanços científicos e tec-
nológicos mesmo que estes avanços aparentemente revelem-se como imediatos e fabulosos na intenção de sal-
var vidas. Salvar vidas, prevenir doenças e aliviar o sofrimento de quem é atingido pela doença, bem como, das 
pessoas envolvidas no cuidado de um ser humano vulnerável é o que vem se ocupando profissionais de diversas 
áreas do conhecimento, em especial, os profissionais do campo da Biologia e da Medicina. É imperioso ressaltar 
que todos estes avanços técnicos e científicos devam vir acompanhados de uma longa e calorosa reflexão ética. 
Sendo assim estes avanços científicos além de darem esperança, melhorar a qualidade de vida mesmo diante da 
doença e “quem sabe” chegar a tão sonhada “cura”, fixarão um compromisso moral com toda a humanidade. 
Ao mesmo tempo em que, temos usufruído de incontáveis benefícios diante desse notável desenvolvimento, 
simultaneamente nota-se a perda da autenticidade da vida, perda essa que ocorre por não considerarmos a 
educação em valores éticos. 

Diante da crise de valores pelo qual transita a nossa sociedade deve-se refletir e avaliar os limites da 
ciência no tratamento de doenças, principalmente quando a ciência em prol de ajudar uma pessoa vulnerabiliza 
outra vida, além da pessoa doente. Neste contexto, os bebês-medicamento, chamados de “irmão salvador” ou 
“savior sibling”, nos Estados Unidos da América (EUA), são planejados no intuito de salvar a vida de um irmão 
portador de uma doença grave. 

Neste contexto não se questiona o amor que será dedicado ao “irmão salvador”, pois acredita-se que 
os pais amarão tanto o filho doente quanto o filho que foi planejado para ajudar no tratamento do irmão da 
mesma maneira, mas discute-se a instrumentalização do bebê que está sendo utilizado para fins terapêuticos. 

A partir de uma reflexão bioética do filme “Uma prova de amor” 1. Questiona-se como fica a autentici-
dade da vida do “irmão salvador” que involuntariamente se torna um objeto no tratamento do irmão doente, 
submetendo-se a procedimentos invasivos e consequentemente não tendo direito ao seu próprio corpo. A 
discussão se dará pautado no conceito ético de respeito de Hans Jonas e na consideração de conflitos morais 
sob o viés da Bioética que atribui ao ser humano seu devido valor como um ser único, irrepetível e autônomo, 
garantindo assim, a manutenção da sua dignidade diante de uma sociedade com uma pluralidade de valores.

1. FILME: “UMA PROVA DE AMOR” SOB UM OLHAR BIOÉTICO

A compreensão e descrição da dor de um pai e de uma mãe ao saber que seu filho é portador de uma 
doença grave, assim como o julgamento destes mediante o desespero de perder seu filho que leva a procura de 
uma solução alternativa, como ter outro filho geneticamente selecionado para ajudar no tratamento do filho 
enfermo, são tarefas inexequíveis.  

 O desespero de um pai fica muito explícito nas palavras de Jayson Whitaker, pai de Jamie Whitaker, 
primeiro bebê-medicamento britânico, nascido no ano de 2003: “É fácil evocar polêmicas éticas quando nós 
próprios não somos confrontados com o problema”. 2 Seguramente somos impelidos a ser solidários com Jayson 
Whitaker, que viveu com intensidade a dor e o medo ao receber o diagnóstico que seu filho mais velho, Charlie 
era portador de um tipo raro de anemia que exigia dele um tratamento regular e doloroso.

Parecido com a história real acima, a ficção exibida no filme “Uma prova de amor”, também mostra o 
desespero dos pais para salvar a vida de uma filha doente. A história se desenrola a partir da menina Anna, que 
foi projetada para salvar a vida da sua irmã que tinha leucemia, Kate. Durante sua pequena vida Anna passou por 
oito hospitalizações, sendo submetida a tratamentos invasivos. As intervenções já começaram com a tirada de 
sangue do cordão umbilical quando Anna nasceu. Anna passou por transfusão de leucócitos, medula, linfócitos, 
injeções para criar mais células-tronco, mas nunca esses procedimentos eram suficientes. O desespero da mãe 
em salvar a vida de Kate não poupava o desconforto que causava à Anna, achando que Anna tinha a obrigação 
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de ajudar a irmã doente. Cansada de tantas intervenções, Anna decide recorrer à justiça e pede emancipação 
médica por ter direito ao seu próprio corpo. 

Importante ressaltar que no ordenamento jurídico norte-americano está previsto o instituto da emanci-
pação terapêutica, que no caso consiste em deixar livres decisões sobre tratamentos e interferências médicas 
em seu próprio corpo por livre e espontânea vontade, valendo assim o respeito à autonomia da pessoa como 
um bem maior do que a própria saúde, situação esta que se difere do Brasil que tem como bem maior a tutela 
da vida pelo Estado e emanada no Art. 5º da Constituição Federal Brasileira:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasi-
leiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. 3

No filme, a mãe das crianças não entende e repudia a atitude de Anna e com o desenrolar da história 
vemos que Kate, a irmã doente, não se sentia confortável em ver a irmã ser submetida aos procedimentos inva-
sivos e quem sabe, dolorosos, então ela mesmo pede que a irmã entre na justiça para pedir a sua emancipação 
terapêutica. 

 Kate desejava morrer e sentia necessidade de se expressar, de exercer sua autonomia, mas a sua mãe 
não lhe dava abertura para isto, então esta foi a maneira que Kate se utilizou para se sentir ouvida e poder 
exercer a sua autonomia.

Autonomia é um termo considerado, tanto psicológico, quanto moral. Psicologicamente, autonomia é 
um termo descritivo de estado mental de pessoas livres para decidir sobre planos de vida e ações substanciais 
independentes sobre constrangimentos internos e externos. Uma influência de vida em pessoas autônomas, é 
um grau de livre auto legislação. 4

O princípio da autonomia permite a uma sociedade democrática e pluralista abarcar comunidades morais 
diversas, sem que nenhuma possa impor sua moral.

A posição de Kant sobre o princípio da autonomia é que cada pessoa é responsável pelo desenvolvimento 
da sua liberdade tendo capacidade para criar regras, não se conformando em apenas cumpri-las a partir de uma 
autoridade política ou religiosa, sem que se tenha antes refletido sobre elas. Seu imperativo prático: “Age de tal 
maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa, como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultane-
amente como um fim, e nunca como um meio”. 5

Este princípio fundamenta-se no estabelecimento de uma ética que permite a convivência pacífica entre 
pessoas de crenças e valores diferentes, resolvendo os desacordos morais sem se valer da força, estabelecendo 
assim uma condição de respeito mútuo. 5

 Respeito mútuo ocorre quando ambas as partes conseguem dialogar sobre determinado assunto, mes-
mo tendo opiniões diferentes, mas não era o que acontecia no filme, pois Anna foi criada para estar disponível 
se necessário fosse, caso a irmã Kate precisasse de algo do seu corpo, não importando em nenhum momento 
saber o que ela pensava disto. “Esse estar” disponível é o que deixa transparecer em suas palavras Eurico Reis, 
presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida de Portugal (CNPMA) na matéria inti-
tulada: Autorizado primeiro “bebé-medicamento” em Portugal. 

Eurico Reis afirma que ter um filho compatível com o irmão “seria a hipótese mais fácil”. “Estes pais fica-
riam com um doador certo e seguro. Esta criança estaria disponível, caso seja necessária, sem haver angústias 
da procura de um doador”. 2

Esta é uma situação que deve ser repensada, neste caso, “estar disponível”, este termo não deve atender 
somente as necessidades da família por mais dolorosa que seja, nem da equipe profissional, por mais imediata 
que seja esta solução e nem mesmo da pessoa enferma. Deve ser levado em conta que existe mais uma vida 
com toda a sua dignidade envolvida neste contexto e que não escolheu nascer para ser um objeto de salvação.
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Segundo D’Assumpção,6 “uma ‘pessoa’ é o ser humano em toda a sua individualidade” e tem oito caracte-
rísticas que lhes são próprias: é um ser em evolução, não é objeto, tem individualidade, é sociável, é amorável, é 
livre (tem livre-arbítrio), é racional e é transcendente. A partir disso é de relevância refletir, como será o futuro 
do bebê-medicamento, também chamado de irmão salvador? Como fica a autonomia desta pessoa quando ela 
for capaz de opinar sobre o direito ao seu próprio corpo? Será que o irmão-salvador poderá usufruir destas 
oito características que lhes são próprias, ou que deveriam lhes ser próprias?

2. A DIGNIDADE HUMANA DIANTE DOS AVANÇOS CIENTÍFICOS

Diariamente somos surpreendidos pela mídia com os avanços e progressos científicos, o homem cada vez 
mais dotado de inteligência e criatividade tem conseguido soluções para diversos problemas em diversas áreas 
do conhecimento, mas com certeza são os avanços na área da saúde que têm deixado os seres humanos ainda 
mais deslumbrados por estarem intimamente ligados a questões relacionadas ao cuidado da vida.

O grau da grandiosidade humana na busca por salvar vidas é incontestável, mas deve-se cuidar para não 
que não caiamos na utopia de aceitar piamente qualquer progresso científico sem dispor de longas reflexões 
éticas e sem levar em conta o futuro do está sendo fabricado.

Segundo Conti7, “devemos perseguir a vivência de uma ética baseada na pessoa humana, cuja dignidade é 
o princípio fundamental”:

A dignidade humana é a qualidade moral possuída por uma pessoa, servindo de base ao 
próprio respeito em que é tida na comunidade em que vive. O ser humano, em toda a sua 
existência, busca prover os meios que possibilitem mantê-lo como indivíduo, isto é, sujeito 
de sua história e não mero objeto dos interesses dos outros indivíduos. A busca dos bens 
que satisfaçam suas necessidades, morais ou materiais, constitui a estrada pela qual passa a 
história de cada indivíduo. 7

O ser humano como sujeito de sua história é o protagonista da sua vida, no caso de Anna, a menina do 
filme que foi planejada no intuito salvar a vida de sua irmã, fica evidente que sua mãe não a reconhecia desta 
forma, pois achava que cada vez mais ela devia se submeter a quaisquer procedimentos exigidos pelo tratamen-
to da sua irmã, não levando em conta a dignidade de Anna.

Saindo da ficção e partindo para uma história real, em 30 de abril de 2015 veiculou na mídia uma matéria 
intitulada: Autorizado primeiro “bebê-medicamento” em Portugal. A matéria aborda a situação de um casal 
português que tem uma filha de cinco anos diagnosticada com leucemia e recebe a autorização pelo Conselho 
Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) para tentar ter um bebê com origem em embriões 
selecionados em laboratório para poder ser um doador de medula óssea compatível com a filha enferma. 
Segundo Gomes2, neste processo os embriões obtidos em laboratório por meio de fecundação in vitro são 
avaliados geneticamente e depois de um processo de escolha e seleção são transferidos para o útero da mulher 
recebendo o nome de “diagnóstico genético pré-implantação”. 

Adam Nash, concebido nos Estados Unidos é apontado como sendo o primeiro bebê-medicamento no 
mundo para tratar sua irmã, Molly Nash, que na época contava com a idade de seis anos e era portadora de 
uma deficiência rara na medula óssea denominada anemia de Falconi. Em 2001, dos 30 embriões que provieram 
das fertilizações in vitro, a princípio foram escolhidos 24 não portadores de anemia de Falconi. Destes 24, cinco 
foram designados livres de doença por ser compatíveis com a irmã enferma. Três deles foram transportados 
para o útero da mãe dando origem ao primeiro bebê-medicamento: 2

O Diagnóstico Genético Pré-Implantação (DGPI) é uma técnica relevante e importante no 
atual cenário da medicina, tendo aplicação, inclusive, para salvar vidas de crianças, por meio 
das células-tronco. Sua ideia está bem difundida no Brasil e no Mundo. Contudo é impor-
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tante observar que este procedimento padece de regulamentação e esbarra em preceitos 
éticos importantes, razão pela qual sua aplicação deve ser feita com precaução, pois ainda 
são necessários estudos para a sua total compreensão. 8

No caso dos bebês-medicamentos, mesmo que este seja o caminho aparentemente mais razoável para 
salvar vidas de um ente enfermo, deve-se levar em conta como será a vida do(a) irmão(ã) que foi projetado(a) 
como um meio para salvar a vida de outra pessoa, embora previamente lhe caia o adjetivo de bebê ou irmão-
-salvador. Contudo citamos que há neste caso, um desfoque do princípio da dignidade humana, onde o indivíduo 
perde tanto suas características intrínsecas e distintivas de seu próprio ser, quanto a sua perspectiva particular 
e social. Kant9 atribui a questão da dignidade humana a uma pessoa considerada como um fim em si mesma e 
nunca como um meio:

A vida, por um lado, é um bem em si mesmo e por si mesmo, sem referência a outro bem 
ou valor, porque é a base de todos os outros. [...] Mas a vida, por outro lado, por ser um 
bem fundamental, apresenta-se como algo pré-moral. Esta pré-moralidade justifica-se pela 
ocorrência de conflitos éticos em relação à vida. A possibilidade de a vida ser um valor mo-
ral absoluto só se daria se a vida nunca entrasse em conflito com outros bens e valores e 
superasse sempre em valor todo bem ou conjunto de bens que conflitassem com ela. Ora, 
isto não acontece. Ocorre antes o contrário. Isso não significa que a vida fique desamparada 
e à mercê da arbitrariedade. Se a vida é previamente um bem pré-moral, isso significa que 
ela ainda carece de uma valorização ética a ser dada pela intencionalidade do agir humano. 10

A busca de uma responsabilidade ética que resgate os valores fundamentais da vida humana deve ser 
intensa e genuína. Apesar de todos os benefícios que a ciência tem nos proporcionado, principalmente na área 
da genética, o momento agora exige reflexão para não deixarmos nos levar pelos conceitos distorcidos que 
prevalecem em nossa sociedade. É necessário ter cautela para que os pais não queiram engravidar somente com 
o propósito de o bebê ser planejado na intenção de servir de cobaia medicamentosa.

3. O IMPERATIVO DA RESPONSABILIDADE DE JONAS FRENTE O DIVÓRCIO DO PROGRESSO 
CIENTÍFICO E DA REFLEXÃO ÉTICA

Hans Jonas, filósofo judeu-alemão estreitou uma relação frente à aceleração do desenvolvimento técnico 
e científico em contraste com a dignidade humana, mergulhando assim no campo da Bioética. O intuito de Jonas 
era refletir a partir dos debates advindos das novas tecnologias de manipulação da vida: 11

Observou-se que os avanços tecnocientíficos ofereceram aos seres humanos um mundo 
nunca antes imaginado em toda a história da humanidade, pois os mesmos foram capacita-
dos por um artesanal tão excepcional que transformou o que era promessa em conquista. 
Contudo não podemos esquecer de que tais avanços também trouxeram consigo ameaças 
insuspeitas. As mudanças trazidas pela técnica e pelas tecnologias passaram a determinar 
a forma como fazemos as coisas, sendo que neste interim as biotecnologias surgiram com 
suas formas de técnica avançada que poderão influenciar até aquilo que de fato somos. 
[...] Observou ainda que os avanços tecnocientíficos podem representar graves riscos à 
sobrevivência física e psíquica, tanto da atual quanto da futura humanidade, como também 
aos sistemas que a suportam e que se encontram cada vez mais fragilizados. [...] As novas 
tecnologias de combinação de genes, ou a engenharia genética propriamente dita, parecem 
convergir com os anseios mais profundos advindos do início da modernidade prometendo 
um melhor modo de viver.11

A preocupação de Jonas para que a vida seja digna e continue merecendo o status de humana é baseada 
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numa ética do respeito compromissada com o hoje e com as gerações futuras. Diante disto, impossível não 
refletir criticamente em torno dos avanços das ciências, em especial, daqueles que põe em risco a autenticidade 
da vida humana, do homem integral, do homem moral, do homem mortal com seus anseios, medos, sentimen-
tos, valores e com a sua dignidade.

Valores como a integridade da vida, respeito, solidariedade e o livre-arbítrio estão sendo 
introduzidas como lâminas morais nos microscópios dos cientistas, para que possam levar 
em conta a dignidade do homem, ao mesmo tempo em que ampliam as fronteiras do conhe-
cimento. 7

Em seu livro, “O princípio responsabilidade”, Jonas situa que hoje ocorre um divórcio entre os avanços 
científicos e a reflexão ética, por isto ele nos propõe uma nova responsabilidade através de uma ética construí-
da em torno das categorias de bem, de dever de ser, uma ética imperativa com a finalidade de que nossas ações 
sejam compatíveis com uma vida humana autêntica. 12

A busca desenfreada pelo progresso, segundo Jonas contribui para o aumento das ambições do homem 
e tem tornado o homo sapiens sujeito ao homo faber:

[...] Somos tentados a crer que a vocação dos homens se encontra no contínuo progresso 
desse empreendimento, superando-se sempre a si mesmo, rumo a feitos cada vez maiores. 
A conquista de um domínio total sobre as coisas e sobre o próprio homem surgiria como 
a realização do seu destino. Assim, o triunfo do homo faber sobre o seu objeto externo sig-
nifica, ao mesmo tempo, o seu futuro na constituição interna do homo sapiens, do qual ele 
outrora costumava ser uma parte servil [...]. 12

A ciência que outrora buscava devolver a dignidade ao ser vulnerabilizado, hoje se confunde num misto 
de proteção à vida versus sentimento de poder, criando assim uma utopia diante da técnica. 

 Diante destes problemas apresentados a partir desta evolução, Jonas apontou uma filosofia que objeti-
vava analisar o progresso científico na contemporaneidade, colocando como primordial um Ethos humanizador 
diante dos avanços técnicos e científicos, possibilitando ao homo sapiens readquirir a sua capacidade ética sobre 
o homo faber. 11

O significativo desenvolvimento da Biologia nas últimas décadas, particularmente da genética nos convi-
dam a uma reflexão: “Não queremos nos colocar, ardilosamente, numa posição de neutralidade, mas também 
não pretendemos engrossar ingenuamente as filas dos entusiastas em crítica, nem dos críticos que se recusam 
a aprender com a novidade” 13

Hoje no Brasil não há legislação específica para os bebês-medicamento, mas a reprodução assistida já 
é moralmente e legalmente aceita no nosso convívio social, tendo fundamentos na Resolução 2013/2013 do 
Conselho Federal de Medicina14, que já possibilita a seleção de embriões compatíveis com filhos portadores de 
doenças e a livre escolha de genes que possibilite a incompatibilidade genética de doenças hereditárias. Vale 
ressaltar a importância de ampliar este debate sobre o bebê-medicamento, antes que nos surpreendamos com 
esta realidade no nosso país, lembrando sabiamente das palavras de D’Assumpção6 de que nem tudo que é tec-
nicamente e cientificamente possível é moralmente válido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente aqui no Brasil as técnicas de reprodução assistida têm devolvido o sonho para muitos casais 
inférteis. Em outros países onde existe legislação específica para o bebê-medicamento, realizada por meio de 
Diagnóstico Genético Pré-Implantação (DGPI) deve-se considerar esta técnica não apenas como um importan-
te avanço na área da biologia e da medicina, mas como algo que exige cada vez mais um balanço ético e infin-
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dáveis indagações a tudo que está emergindo como novidade. Como será o futuro da pessoa que foi planejada 
como meio para salvar a vida de outra pessoa? Quais são os limites da instrumentalização? Até que ponto vale 
reduzir a autonomia de uma pessoa para salvar outra vida? Até que ponto ficaria ameaçada a integridade física, 
psicossocial e espiritual do bebê-medicamento ou do irmão salvador?

Jonas já previa os ganhos advindos do progresso, mas também previa as perdas que vinham acompa-
nhadas destes ganhos, diante disto concluiu que a utopia criada em torno da técnica tem dado espaço para a 
“coisificação” do ser humano, uma vez que, o homem tem se tornado um objeto de cientistas e profissionais 
que não utilizam o progresso de uma forma responsável, uma vez que estes são executados aparentemente sem 
nenhuma reflexão ética que considere o todo.

No filme “Uma prova de amor” fica evidente que a solução imediata que se apresentava para salvar a vida 
de Kate, a irmã doente, era a fabricação de um novo ser, no caso, Anna. Se esse “progresso” viesse acompa-
nhado de uma reflexão ética que considerasse todas as partes envolvidas nesta história com certeza levaria em 
consideração a dignidade de Anna, considerando-a como um fim em si mesma, e não somente como um meio.

A manutenção da autenticidade da vida para Jonas traduz-se no seu reconhecimento e na possibilidade 
do homem exercitar a sua liberdade. Anna, a menina que foi projetada no filme, precisava viver o seu lugar na 
história, pois até então, toda a sua história esteve voltada aos desejos de outrem, da sua mãe e por que não 
arriscar dizer da equipe profissional que também a viam como um medicamento para salvar a vida da irmã.

Diante disto, a responsabilidade pedida por Jonas diante dos avanços científicos e tecnológicos pede 
humildade e moderação para evitar futuros desastres na humanidade. Salvaguardando e reconhecendo o ser 
humano com toda a sua beleza e o seu mistério é o primeiro passo para que a vida desfrute do seu caráter 
autêntico, que lhe é de direito.

O filme abordou de uma forma profundamente reflexiva a questão do desconforto e do cansaço vivido 
por Anna ao ser submetida a tratamentos invasivos para tratar a sua irmã enferma. No caso dos bebês-medica-
mento, a ciência com toda a sua grandiosidade jamais substituirá o processo natural de formação de uma vida 
porque ela não é capaz de completar-se, uma vez que, ela escraviza um ser humano como um recurso para 
satisfazer outras necessidades, desconfigurando assim, o princípio da dignidade humana garantida pela nossa 
constituição. Os avanços científicos têm seus inúmeros benefícios, mas obriga-se a ter limites principalmente 
quando estes colocam em perigo a autenticidade da vida.
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RESUMO 

Muito se discute sobre o ensino da Bioética na Educação Básica no Brasil. A Declaração Universal de 
Bioética e Direitos Humanos propõem que seja ensinada em todos os níveis de ensino. Esta é uma pesquisa ex-
ploratória, como análise documental que objetiva investigar e refletir sobre os prováveis espaços para a Bioética 
pode ocupar na prática educacional, mais especificamente, no Ensino Médio. As fontes documentais foram a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB - Lei 9394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs – nas 
áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. A metodologia é a análise de conteúdo dos documentos 
norteadores da educação brasileira (LDB e PCNs). Seguiu-se a metodologia proposta por Bardin , com  leitura, 
seleção dos documentos, a busca pelos termos Bioética, Ética, Autonomia e Cidadania.  Os resultados da pes-
quisa mostram que os documentos analisados direcionam e orientam uma formação integral, que apontam para 
uma Educação com ética, autonomia e cidadania para o Ensino Médio, e que a Bioética pode contribuir para 
isso.A discussão teórica foi estabelecida com Morin, Freire, Potter, Sanches e Souza, Schramm, Pires e Garrafa, 
Santos et al,  Beauchamp e Childress, Messias e Anjos e Rosito.A Bioética sendo a ética da vida, de todas as for-
mas de vida, com seu caráter trans, multi e interdisciplinar se torna uma ponte com capacidade de desenvolver 
e exercitar esta formação ética, buscando a reflexão e o diálogo no ambiente da educação fundamental sobre 
temas como dignidade humana, autonomia, equidade, respeito à diversidade cultural, responsabilidade ambien-
tal e social, vulnerabilidades humanas, cuidado e humanização em diferentes áreas de conhecimento: ciências 
humanas, ciências da natureza e tecnologia.

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA. EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO.
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INTRODUÇÃO

Considerando a complexidade da sociedade contemporânea, a educação tem a responsabilidade social 
de formar sujeitos com responsabilidade social e consciência que o futuro da vida e do planeta depende de nós. 
Ante isso, pode-se questionar se os temas da Bioética podem contribuir na educação dos estudantes do ensino 
médio para que, além do aprendizado de conteúdos necessários para a aprovação nas provas de ingresso do 
ensino superior, tenham também informação e formação para a cidadania, responsabilidade social e ambiental? 
Estas são perguntas inquietantes que levaram para este estudo.

 A metodologia utilizada na leitura dos documentos foi a análise de conteúdo. Bardin 1 refere que a análise 
de conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de análise de textos, que se utiliza de procedimentos siste-
máticos para descrever o conteúdo das mensagens. As etapas de uma análise de conteúdo são, segundo Bardin 
1: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo opera-
cional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da organização propriamente dita. A exploração do material 
constitui a segunda fase, que consiste na exploração do material com a definição de categorias (sistemas de 
codificação) e a identificação das unidades de registro (neste estudo os termos Bioética, Ética, Autonomia e Cida-
dania) e das unidades de contexto nos documentos LDB e PCNs 11,12. A exploração do material consiste numa 
etapa importante, porque vai possibilitar ou não a riqueza das interpretações e inferências. Esta é a fase da des-
crição analítica. A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Ocorre 
nela a condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações. É o momento 
da intuição, da análise reflexiva e crítica. 1 (Bardin, 2006). Nesta última etapa estabeleceu-se a relação entre os 
achados da pesquisa e as proposições da Bioética.

Diante do exposto, percebe-se que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comu-
nicações, que tem como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados. Como 
afirma Chizzotti 2 ,“o objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, 
seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”. (2006, p. 98)

 O objetivo do trabalho está em analisar sobre os espaços que a Bioética pode ocupar na prática educacio-
nal, mais especificamente, no Ensino Médio, visando contribuir para uma educação integral. 

A importância da Bioética para a educação básica, no caso o ensino médio, está no argumento de ser 
uma ética aplicada para as questões que envolvem a vida, sejam elas biológicas, de avanço das tecnologias, de 
relacionamento social e com o meio ambiente. 

DIÁLOGO ENTRE BIOÉTICA E EDUCAÇÃO

Nesta pesquisa, estabelece-se um diálogo entre Bioética e Educação. Para tanto é importante que se 
façam aportes conceituais sobre a conceituação da Bioética, desde as proposições de Potter até a Bioética 
principalista.  A definição de que a Bioética é a ética da vida não descreve a sua amplitude. A Bioética, com sua 
essência multi, pluri e interdisciplinar vai além de uma ética e moral de condutas e procedimentos pré-estabe-
lecidos para o lidar do homem com a sociedade onde está inserido e com a natureza.

O termo bioética surge pela primeira vez no campo da medicina, pelo bioquímico norte-americano Van 
Rensselaer Potter (1911-2001). Pesquisador em Oncologia, criou o neologismo bioethics numa analogia, de que 
os humanos estariam agindo sobre o mundo natural da mesma maneira como as células cancerígenas agem 
sobre o organismo humano. Com isto Potter 5 propôs um novo campo de estudo interdisciplinar, usando a 
metáfora de “Ponte para o futuro”, chamando a Bioética de “ciência da sobrevivência humana” (p. 27)5 e que de-
veria situar-se entre descobertas e as bases concretas das ciências biológicas, e os valores e teorias das ciências 
humanas. Assim, “a Bioética é nova como igualmente novos são inúmeros procedimentos na área da saúde, tais 
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como: transplante de órgãos, terapia genética, terapia celular, reprodução assistida e muitos outros.” (Sanches 
e Souza, 2008, p. 278) 6

 A Bioética é, portanto, uma disciplina mais ampla que um código de ética para os seres humanos, desen-
volvida por todos aqueles que entendem que cada novo movimento das biociências precisa ser acompanhado 
do movimento de reflexão em outras áreas do conhecimento humano.  Cada conquista inusitada precisa ser 
acompanhada de uma reflexão sobre as suas consequências para a sociedade. Potter5 explica:

A humanidade necessita urgentemente de uma nova sabedoria que fornecerá o “conheci-
mento de como usar o conhecimento” para a sobrevivência humana e para o melhoramento 
na qualidade de vida. Esse conceito de sabedoria como guia para a ação – o conhecimento 
de como usar o conhecimento para o bem social – poderia ser chamado de ciência da sobre-
vivência, seguramente o pré-requisito para melhoraria da qualidade de vida. Considero que a 
ciência da sobrevivência deve ser construída sobre a ciência da biologia e ampliada para além 
dos limites tradicionais, de modo que inclua os elementos mais essenciais das ciências sociais 
e das humanidades com ênfase na filosofia stricto sensu, significando “amor à sabedoria”. Uma 
ciência da sobrevivência deve ser mais que ciência apenas; portanto, sugiro o termo bioética 
para enfatizar os dois ingredientes mais importantes na obtenção da nova sabedoria que é 
tão desesperadamente necessária: conhecimento biológico e valores humanos (2016, p. 27)5

Outros importantes pesquisadores da Bioética, Beauchamp e Childress7, desenvolveram e descreveram 
os princípios bioéticos para as atividades ligadas a saúde humana, que atualmente é uma linha chamada de 
Principialismo, e descreveram os quatro princípios que sustentam a prática biomédica: princípio do respeito à 
autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça: 1. respeito à Autonomia significa ter consciência do direito 
da pessoa de possuir um projeto de vida próprio, de ter seus pontos de vista e opiniões, de fazer escolhas 
autônomas, de agir segundo seus valores e convicções. Respeitar a autonomia é, em última análise, preservar 
os direitos fundamentais do homem, aceitando o pluralismo ético-social que existe na atualidade; 2. A não-ma-
leficência é um princípio que trata de não causar mal e/ou danos a paciente, mais amplamente, ao outro; 3.  A 
beneficência quer dizer fazer o bem. De uma maneira prática, isto significa que temos a obrigação moral de agir 
para o benefício do outro; 4. A justiça está associada com as relações entre grupos sociais, preocupando-se com 
a equidade na distribuição de bens e recursos considerados comuns, numa tentativa de igualar as oportunidades 
de acesso a, por exemplo, educação e saúde.

Apesar do principialismo constituir-se numa teoria de ética biomédica, sua aceitação se ampliou e hoje 
é utilizado como uma referência à bioética em geral. Potter8 propõe, no final da década de 1980, uma Bioéti-
ca Global, e que a interdisciplinaridade deveria ser o foco central para um objetivo principal: a sobrevivência 
humana. Esta sobrevivência para a Bioética Global pode ser de 5 maneiras:  mera sobrevivência; sobrevivência 
miserável;  sobrevivência idealista;  sobrevivência irresponsável e  sobrevivência aceitável. Cada um destes estados de 
sobrevivência tem uma descrição, e a que é desejável para a Bioética é a sobrevivência aceitável, onde se busca 
condição a garantia da dignidade humana, dos direitos humanos universais, inclusive do direito à saúde, e da 
restrição moral da fertilidade humana por meio de controles voluntários. A sobrevivência aceitável compreende 
a espécie humana no contexto da totalidade da sobrevivência da biosfera.

Com a responsabilidade social em foco, surge a bioética da proteção. Aqui o corpo teórico-prático da 
bioética tradicional é adaptado nas perspectivas e desafios da saúde pública da América Latina, levando em 
conta os problemas morais e a vulnerabilidade humana próprios de uma região do planeta com características 
especificas, como descreve Schramm 9.  O mesmo autor continua, destacando que esse campo da bioética foi 
inicialmente criado por um grupo de pesquisadores latino-americanos. Portanto, a bioética da proteção pode 
ser entendida como um ramo da Bioética constituído por instrumentos teóricos e práticos que têm a finalidade 
de delinear e resolver conflitos de interesses entre aqueles que possuem os meios que os capacitam à realiza-
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ção da vida e aqueles que, ao contrário, não possuem estes meios. Portanto, as questões de exclusão social e 
um olhar responsável para grupos específicos, chamados de vulneráveis, também fazem parte da Bioética de 
proteção. 9,10 . Esta proteção consiste em prover meios capazes de analisar e validar os dilemas e as propostas 
específicas no âmbito da saúde pública, cabendo ao Estado a proteção da integridade física e patrimonial dos 
indivíduos e da sociedade, de modo a garantir-lhes qualidade de vida e autonomia 10.

Além destas citadas, outras linhas de pesquisa e de análises formam a Bioética atual, onde vários campos 
que abordam a ciência da vida se encontram, de forma interdisciplinar (biologia, geografia, história, sociologia, 
filosofia e teologia). A educação, seja ela no ensino fundamental e/ou superior, tem uma função importante do 
desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre temas da bioética. Para isto Sanches e Souza 6 escrevem:

A reflexão crítica em educação não pode ignorar o impacto que o avanço das biociências 
provoca na visão de mundo atual. A partir do conhecimento do seu genoma, o ser humano 
está sendo envolvido por um processo de redefinição de si mesmo. (2008, p. 280)

É desejável também que a bioética adquira visibilidade social, que saia dos círculos de refle-
xões das universidades para as ruas, pois as causas que ela defende são cruciais para o bem 
de toda a sociedade. (2008, p. 284) 

A LDB e os PCNs pautam pela formação do estudante crítico e a formação cidadã,  observa-se um 
possível espaço para a bioética ser desenvolvida e abordada amplamente no ensino médio, de forma multi e 
interdisciplinar. Assim, dialoga-se com Morin 3 sobre  a  importância do ensino em “transmitir não o mero sa-
ber, mas uma cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao mesmo 
tempo, um modo de pensar aberto e livre”. Para alcançar tal objetivo, o autor propõe uma ampla reformulação 
de paradigmas tendo em vista o contexto social globalizante e complexo em que a humanidade está inserida. 
Morin 4 alerta para os perigos de uma educação cada vez mais fragmentada, o que se reflete também nas ciên-
cias modernas com uma compartimentação cada vez maior, uma hiperespecialização. Isso dificulta a construção 
de um conhecimento integrado e levando ao acúmulo de conteúdos e não à prontidão mental, à reflexão, ao 
pensamento crítico, imprescindível a essa sociedade. 

O ESPAÇO DA BIOÉTICA NO ENSINO MÉDIO: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Através de uma pesquisa documental da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)11 e dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, Parte III -  Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 
e Parte IV - Ciências Humanas e suas Tecnologias)12 para o ensino médio, buscou-se os termos Bioética, Ética, 
Autonomia e Cidadania nestes documentos, e com a análise do conteúdo 11 fez-se a relação com os fundamentos 
da Bioética. 

O termo Bioética não está presente nos documentos que delimitam os conteúdos do ensino médio brasi-
leiro. Mas, entre os objetivos da educação que remetem ao ensino da bioética são encontrados, onde aparecem 
os termos Ética, Autonomia e Cidadania : “(...) compreender o mundo e nele agir com autonomia, fazendo uso dos 
conhecimentos adquiridos da Biologia e da tecnologia.”(Parte III, p. 19)12; “(...) uma educação que formará indiví-
duos sensíveis e solidários, cidadãos conscientes dos processos e regularidades de mundo e da vida (...)” (Parte 
III, p. 20)12 ; “Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela intervêm, 
como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e aos processos sociais como orientadores da 
dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.” (Parte IV, p. 12)12.

A LDB 11, promulgada em 20 de dezembro de 1996, deixa claro que a finalidade da educação é fornecer 
na escola “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho” (Art. 2º). Em se tratando da finalidade do Ensino Médio, “a consolidação e o aprofundamen-
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to dos conhecimentos”; “a preparação básica para o trabalho e a cidadania”; “o aprimoramento como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”; e 
“a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos” (Art. 35). Em outro arti-
go a lei trata dos conteúdos curriculares da educação básica, estabelece como diretrizes a difusão de valores 
fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 
democrática (Art. 27).

O Ensino Médio, concebido como etapa final da educação básica, constitui uma fase imprescindível do 
processo educacional essencial para o exercício da cidadania 13. Assim sendo, a escola não deve apenas voltar-se 
à construção de conhecimentos e ensinar conteúdos, mas também ser lugar de formação de sujeitos críticos e 
reflexivos, capazes de cumprir o papel de cidadãos. Dentro de uma educação para a cidadania, entende-se um 
ensino que desenvolva a capacidade de aprender a pensar e a tomar decisões conscientes, no sentido de fisca-
lizar as atividades dos agentes políticos escolhidos democraticamente, preservar o meio ambiente, defender o 
direito aos serviços sociais e de saúde pública, entender os deveres, colaborar para uma sociedade mais justa, 
igualitária e solidária – enfim, participar como integrante da sociedade.

Esta ideia é reforçada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ao enfocar que a escola deve 
empenhar-se na formação ética e moral dos educandos, de modo que os conteúdos do ensino os capacitem ao 
exercício de competências cidadãs, desenvolvendo sua autonomia intelectual e seu pensamento crítico (BRA-
SIL, 2000).12

Um dos objetivos de destaque da educação fundamental, o que se encontra também na LDB, é o “edu-
car para a vida”. Diante dos dilemas sociais deste século, observa-se que muitas questões necessitam de uma 
conscientização para um melhor posicionamento frente aos desafios atuais. Questões como o meio ambiente 
e sua relação com as gerações atual e futura, o uso de células-tronco, a prática da eutanásia, o aumento do 
número de pesquisas com animais e seres humanos, dentre outras, revelam a necessidade de uma reflexão e 
uma abordagem desses temas também na educação básica, pois é necessária uma sociedade que aprenda a lidar 
com essas questões, de uma forma multi, pluri e interdisciplinar. Neste sentido a Bioética pode dar uma grande 
contribuição a educação no ensino médio, cumprindo orientações dos PCNs. Segundo Pires e Garrafa 14

[...] a educação e a formação em bioética é, antes de tudo, um processo de formação voltado 
ao desenvolvimento dos valores associados ao exercício da cidadania. É no espaço escolar 
que o indivíduo passará as primeiras experiências de exercício de cidadania, pois a formação 
de uma consciência ética e crítica não pode ser vista como algo que ocorra espontaneamen-
te. (2011, p. 741) 

Em outra citação, Sanches e Souza 6  apontam para outra contribuição da Bioética para a Educação: “(...) a 
Bioética aponta caminhos seguros e, em outros momentos, defende grupos vulneráveis, num esforço contínuo 
de extrair princípios que possam orientar a prática dos sujeitos sociais” (2008, p.279). Os mesmos autores 
seguem em outro parágrafo: 

A Bioética é, deste modo, o fruto do esforço de todos aqueles que entendem que cada novo 
movimento das biociências precisa ser acompanhado por um outro movimento: o da refle-
xão em outras áreas do conhecimento humano sobre esta mesma novidade. (2008, p.279)

Continuando a análise de conteúdo dos PCNs, observa-se que estão divididos em 4 partes: Parte I  -  
Bases Legais; Parte II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Parte III -  Ciências da Natureza, Matemática 
e suas Tecnologias; Parte IV - Ciências Humanas e suas Tecnologias. Existem ainda as Orientações Educacionais 
Complementares aos PCNs, em 2 parte: Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática 
e suas tecnologias. 

Neste trabalho, como a busca é sobre a inserção da Bioética no ensino médio, analisou-se as partes: III 
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- com foco nas Ciências da Natureza; e IV – Ciências Humanas, pois é nestas ciências que os temas bioéticos 
se inserem. Nas Orientações Educacionais Complementares também foram analisados os capítulos de Ciências 
Humanas e Ciências da Natureza.

Na Parte III dos PCNs12, que trata das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com ênfase na disciplina 
de Biologia, observou-se os seguintes trechos relevantes para esta análise:

Mais do que fornecer informações, é fundamental que o ensino de Biologia se volte ao 
desenvolvimento de competências que permitam ao aluno lidar com as informações, com-
preendê-las, elaborá-las, refutá-las, quando for o caso, enfim compreender o mundo e nele 
agir com autonomia, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos da Biologia e da tecnologia. 
(Parte III, p. 19)12

Apontam também que o ensino da Biologia no ensino médio deve buscar 

...o desenvolvimento de posturas e valores pertinentes às relações entre os seres humanos, 
entre eles e o meio, entre o ser humano e o conhecimento, contribuindo para uma edu-
cação que formará indivíduos sensíveis e solidários, cidadãos conscientes dos processos e 
regularidades de mundo e da vida, capazes assim de realizar ações práticas julgamentos e de 
tomar decisões. (Parte III, p. 20)12

Na Parte IV dos PCNs12, que trata das Ciências Humanas e suas tecnologias, com ênfase das disciplinas 
de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, observou-se os seguintes trechos relevantes para esta análise 
documental:

  A política da igualdade, que consagra o Estado de Direito e a democracia, está corporifica-
da no aprender a conviver, na construção de uma sociedade solidária através da ação coo-
perativa e não-individualista. (...) O Ensino Médio, enquanto etapa final da Educação Básica, 
deve conter os elementos indispensáveis ao exercício da cidadania e não apenas no sentido 
político de uma cidadania formal, mas também na perspectiva de uma cidadania social, ex-
tensiva às relações de trabalho, dentre outras relações sociais.  Por sua natureza própria, as 
Ciências Humanas e a Filosofia constituem um campo privilegiado para a discussão dessas 
questões. Mas, não se deve perder de vista que a cidadania não deve ser encarada, no Ensino 
Médio, apenas como um conceito abstrato, mas como uma vivência que perpassa todos os 
aspectos da vida em sociedade. Daí, que a preparação para o exercício da cidadania não se 
esgota no aprendizado de conhecimentos de História, Sociologia, Política ou Filosofia. (...) 
Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela in-
tervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e aos processos 
sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. (Parte IV, p. 12)12

Nas Orientações Educacionais Complementares para os PCNs12 sugere-se que a abordagem de temas sociais 
atuais seja de forma interdisciplinar, tornando a reflexão e o diálogo parte do cotidiano escolar.

Santos et al 15 aborda que o conceito e as possibilidades da Bioética transcendem a reflexão teórica e 
acadêmica, proporcionando à sociedade a compreensão de uma nova perspectiva de atuação, que envolve um 
sujeito ético e responsável pelos rumos da sociedade, e pode contribuir para a retomada de valores na so-
ciedade atual. A convivência social exige do sujeito respeito ao outro e a seus posicionamentos, bem como o 
exercício de direitos e deveres. Nesta perspectiva, a inclusão das questões e temas da Bioética na educação 
deve permitir ao sujeito reconhecer que as relações sociais e a convivência com a natureza estão ligadas à uma 
reflexão sobre o atuar ético do ser humano. A escola é, portanto, o lugar social onde a responsabilidade bioé-
tica pode germinar e frutificar.

Messias, Anjos e Rosito 16 apontam nos seus estudos que vários estudos apontam que a vida no planeta 
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corre um sério risco, pois a forma de organização social e os meios de produção industrial poderiam destruir 
toda a vida do planeta. Sendo assim, a presença da Bioética na educação formal, neste caso no ensino médio, 
pode fortalecer o respeito aos direitos humanos e à dignidade humana, além de cooperar com a conquista da 
autonomia e da responsabilidade social e ambiental. 

Para Freire 13,18, quando se pensa na educação, um aspecto que merece destaque é a impossibilidade de 
se dissociar o ensino de conteúdos da formação ética dos alunos, pois a educação deve preparar os alunos para 
serem seres autônomos e capazes de exercerem sua cidadania plenamente.  Assim, deve ser papel da formação 
escolar agregar a formação ética, com respaldo nos pilares bioéticos. Qualquer reflexão sobre Educação en-
volve a reflexão acerca do próprio homem e deve ser entendida como uma busca efetivada pelo homem, que, 
então, é sujeito da Educação e não seu objeto, ou seja, sua definição surge marcada pela autonomia, enunciado 
que se aproxima do paradigma bioético e seus referenciais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Após a análise documental, o termo Bioética ainda não é um conteúdo proposto no Ensino Médio no 
Brasil. Ainda que a Declaração Universal para Bioética e Direitos Humanos, art. 23, 18 proponha seu ensino em 
todos os níveis de ensino, esta não é uma realidade brasileira. Considerando que no Ensino Médio os estudan-
tes aprendem sobre Ética, considera-se necessário também o ensino de Bioética, diante da complexidade das 
questões que envolvem a vida e o futuro dos seres e do planeta.  

 Na LDB está evidenciada a formação da cidadania, que é uma possibilidade de protagonismo e autono-
mia dos jovens, para a vivência cidadã. 

 Porém, a educação para a cidadania é um pressuposto da Lei de Diretrizes de Bases da Educação Brasi-
leira, portanto, a Bioética pode em muito contribuir para a educação dos jovens, uma vez que fornece elemen-
tos teóricos suficientes ao debate e à busca de soluções para questões inerentes à vida cotidiana, sugerindo 
e promovendo meios coletivos de transformação social e política. Além de jovens que tenham a capacidade 
para resolver problemas de matemática e de linguagem, também necessitamos de jovens reflexivos sobre as 
questões de relacionamentos sociais e ambientais. Não é objetivo deste estudo sugerir uma disciplina a mais 
no ensino médio, mas sim que os temas da Bioética sejam abordados e trabalhados com os alunos de forma 
interdisciplinar, nas diferentes áreas do conhecimento.

O objetivo da inserção da Bioética na educação é o que se busca numa educação integral: uma formação 
de sujeitos livres, dignos e humanos, autônomos, reflexivos, capazes de construir uma nova história, a partir 
da ação cidadã consciente e comprometida com a coletividade e com a existência humana no planeta, com res-
ponsabilidade social e ambiental.
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RESUMO

A passagem pela graduação na área da saúde é, sem dúvida, um momento significativo de promoção 
do conhecimento. Entretanto, tem-se priorizado o avanço nas áreas cognitivas em detrimento à área afetiva, 
consentindo brechas na constituição integral do profissional de saúde. O presente trabalho tem como objetivo 
discutir e refletir sobre a inclusão da temática “humanização da assistência” na formação dos profissionais da 
saúde e a importância da Bioética nesta inserção. Evidencia-se a necessidade de se desenvolver os valores de 
humanização dentro das instituições de ensino superior, não somente como grade curricular, mas, além disso, 
uma responsabilidade de todos os integrantes do processo educacional. O fato de ter sido instituída no país 
uma Politica Nacional de Humanização já é suficiente para evidenciar a necessidade de transformar os nortes 
da formação dos profissionais de saúde. Discute-se neste artigo reflexivo, como a humanização vem sendo 
trabalhada na formação dos profissionais de saúde, e a inserção dos pilares bioéticos de autonomia, não male-
ficência, beneficência e justiça como propostas de uma educação que prioriza a formação de profissionais com 
valores mais humanos e éticos no campo da saúde. Esses pilares trazem diversos aportes para a compreensão 
das relações entre educação e saúde, sendo expressivos no processo de tornar a assistência em saúde mais 
humanizada. A análise destaca a importância da transversalidade nas disciplinas dos cursos, além da necessidade 
de reflexão acerca das possíveis lacunas que a Bioética pode ocupar na prática educativa, mais especificamente, 
na graduação. Isso porque a valorização da Bioética, como parte de uma política educacional científica, efetiva 
e consistente, pode estimular a formação de indivíduos multiplicadores de cuidados mais humanizados. Este 
estudo configura-se, portanto como uma reflexão em busca de alternativas para a formação mais humanizada 
dos profissionais de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA. HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA. FORMAÇÃO EM SAÚDE. 
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INTRODUÇÃO

O início da Bioética se deu no começo da década de 1970, mais propriamente no ano de 1971, com a 
divulgação de duas respeitáveis obras do famoso pesquisador e professor norte-americano, chamado Van Rens-
selaer Potter1. 

Van Potter mencionava certa preocupação com as dimensões que os progressos da ciência, estavam 
tomando. Deste modo, sugeriu um novo ramo do conhecimento que auxiliasse as pessoas a refletir sobre os 
possíveis efeitos dos avanços da tecnociência sobre a vida. Sugeriu então, que se instituísse uma “ponte” entre 
duas culturas, a científica e a humanística, norteado pela seguinte frase: “Nem tudo que é cientificamente pos-
sível é eticamente aceitável”. 

Uma das formas que podemos definir a Bioética é trazida por Leone, Privitera e Cunha2, de que esta 
é a ciência “que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, 
identificar os valores de referência racionalmente proponíveis, denunciar os riscos das possíveis aplicações”. 

Em meados do século XIX, com o progresso dos microscópios, os cientistas Louis Pasteur e Robert 
Koch3 começaram uma nova fase na evolução da ciência: a descoberta e o estudo dos microrganismos. Até o 
momento, não se sabia qual era a causa da maior parte das doenças. A partir de suas descobertas, a área da 
saúde começou a caminhar a vastos passos. Contudo, essas descobertas geraram uma mudança no foco dos 
profissionais, voltando-se do “doente” para a “doença”.

Tais acontecimentos contribuíram para o processo de “desumanização” da assistência ao paciente, per-
cebe-se que vários estudos trabalham na tentativa de reverter essa situação, e o que vem sendo inclusive, alvo 
constante de políticas publicas.

Conforme o Relatório de Desenvolvimento Humano Brasileiro4 a sociedade vem sugerindo o estabe-
lecimento de novos consensos em torno de valores e passa a depositar na educação sua esperança. Pinheiro5 
coloca que, urge criar uma nova história cultural, com uma nova ética: a ética da não violência e da resolução 
de conflitos de maneira pacífica. 

Ante a esse cenário, sugere-se, por meio do presente artigo, que uma das formas de se possibilitar a 
formação de profissionais que realizem uma assistência em saúde mais humanizada, seria inserir de forma trans-
versal neste contexto educativo os princípios da Bioética.

A bioética pode ser compreendida também, como o estudo da moralidade do comportamento humano. 
É importante ressaltar que a Bioética inclui a chamada Ética Médica. Em outros termos: para compreendermos, 
para aprofundarmos, e para refletirmos sobre a Ética Profissional é indispensável efetuar uma referência à Bio-
ética6. 

Outra questão relevante a respeito da Bioética é que ela não está limitada às Ciências da Saúde. O seu 
foco está diretamente ligado à vida. É possível observar, por exemplo, nos congressos de Bioética, onde não 
se vê a supremacia dos médicos e enfermeiros, e sim a presença de vários profissionais do ramo do direito, 
da filosofia, teologia, gastronomia, dentre tantos outros. O que nos faz perceber a amplitude do alcance das 
questões abrangidas pela Bioética.

Portanto, este artigo terá como objetivo principal refletir sobre a inclusão da temática “humanização 
da assistência” na formação dos profissionais da saúde e a importância da inserção dos princípios da bioética 
neste concerne, de forma a utilizar suas nuances para edificar uma educação para uma prática em saúde mais 
equitativa, participativa e coesa. 

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo teórico-reflexivo do tipo bibliográfico de abordagem qualitativa com base em ar-
tigos, livros e dissertações que promulga uma reflexão em volta da importância da disseminação dos valores de 
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humanização dentro das instituições de educação superior, sobretudo no que se refere às formações da área de 
saúde. O presente trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira, é abordado o atual modelo de formação 
do profissional da saúde, pontuando sobre a necessidade do ensino ter relevância social, abordando a educação 
e humanização e a necessidade de “andarem” de mãos dadas, propondo uma reflexão sobre o uso dos princí-
pios da Bioética; e na segunda parte, são expostos os principais fundamentos da Bioética correlacionando-os a 
benefícios para a formação de profissionais de saúde para uma assistência em saúde mais humanizada.

A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE

As tendências cartesianas, seguindo um modelo da divisão do conhecimento em campos especializados, 
em que o ser humano é fragmentado ao dividira mente e a matéria, o corpo e o espírito, vem sendo mantidas 
no que diz respeito à formação dos profissionais da saúde. O formato cartesiano de ensino tem valores focados 
na produtividade e eficácia, os quais não combinam muito menos se ajustam à área da saúde, onde tratamos de 
seres humanos7. 

Tal visão cartesiana, ainda muito presente nas instituições de ensino, tem como foco principal a doença, 
afastando o profissional e usuário de um relacionamento mais humano. As práticas de vigilância à saúde não 
podem ter seu interesse voltado apenas no âmbito da doença, todos os aspectos do indivíduo devem ser funda-
mentais ao atendimento em saúde. “[...] A relação médico-paciente, se dicotomizou, em várias instâncias, mas, 
sobretudo na incompreensão dos profissionais médicos na esfera comunicacional desta relação”8.

Conforme Behrens9“[...] este pensamento levou a comunidade científica a uma mentalidade reducionista, 
contaminando o homem com uma visão fragmentada não somente da verdade, mas de si mesmo, dos seus va-
lores e dos seus sentimentos”. 

Ao ingressar na graduação, nos cursos da área da saúde, os estudantes carregam consigo valores genui-
namente humanitários, embrenhados pela essência altruísta e pelo ato de cuidar típico dessa área. Durante o 
percurso acadêmico, entretanto, o estudante depara-se com a inúmera quantidade de informações e certezas 
técnicas, e acabam por trocar estimas humanas por submissão ao senso comum da profissão, perdendo sua 
essência humanitária e vindo a reproduzir o cenário hoje visto na área da saúde. 

A universidade, que deveria promover a universalidade do conhecimento, transformou-se 
numa gigantesca arca que conduz diferentes núcleos de restritos saberes, que nem sequer 
se comunicam entre si, uma enorme Torre de Babel que flutua impávida sobre o tumultuado 
oceano dos sofrimentos da humanidade10.

É sabida a importância, bem como os benefícios da tecnologia nos dias de hoje. Entretanto, a tecnolo-
gia deve ser implantada de forma a assessorar os atendimentos e não de tornar os profissionais escravos, por 
exemplo, de testes diagnósticos, substituindo seu olhar e sua competência de decisão sobre o tratamento.

O século XX tornou real o mais extraordinário desenvolvimento da tecnologia biomédica, 
ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, fez reduzir a credibilidade devotada aos pro-
fissionais de saúde. Os pacientes confiam na tecnociência e desconfiam do profissional. Na 
mesma proporção que se valorizam as informações fornecidas pelos equipamentos, subes-
tima-se a competência dos profissionais de saúde para estabelecer juízos diagnósticos acer-
tados. Junte-se a isso a crescente presença de empresas de medicina de grupo ávidas por 
lucro, instituições de ensino guiadas exclusivamente por interesses financeiros e teremos, 
como resultado final, o caos que impera na assistência à saúde10.

Estabelecimentos de ensino em saúde devem abrir suas portas para a população a fim de atender às ne-
cessidades locais, integrando a comunidade com a universidade. É nessa permuta e intercâmbio de benefícios 
que costumes permanentes podem ser edificados, tornando-se um importante aliado às necessárias melhorias 
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na saúde.
O ensino em saúde precisa ter relevância social, este guarda o mandato público de educar segundo as 

precisões sociais por saúde da população e do sistema de saúde, devendo estar aberto à interferência de siste-
mas de avaliação, regulação pública e estratégias de transformação11.

O cuidar humanizado implica na ciência de múltiplas dimensões do indivíduo, reconhecendo-o para além 
de sua dimensão biológica, situando-o assim num contexto em que apreciam também as suas extensões psico-
lógicas, sociais e espirituais12.

Faz-se necessário o estabelecimento de vínculo com o cidadão que busca os serviços de saúde. Quando o 
profissional é sensível, este é capaz de criar uma relação de confiança mútua e ultrapassar a barreira da doença. 
O exercício da humanização está em proporcionarmos um sentimento de bem-estar ao cidadão que vai muito 
além do foco curativo, que visa acolhê-lo globalmente e torná-lo elo do processo saúde e doença. De acordo 
com Ramos12: “É imprescindível haver sensibilidade e solidariedade no atendimento digno à pessoa humana, 
assim como tratar as pessoas respeitando sua autonomia nas escolhas”.

Compreendemos que é pouco provável discutir humanização sem relacionar os princípios éticos do indi-
víduo, pois são estimas que se completam quando o objeto são as relações entre pessoas. Somos seres dotados 
de competência de reflexão, automaticamente responsáveis pelas escolhas que fazemos, e como estas podem 
interferir nas outras pessoas, sejam estas pessoais ou profissionais. Sobre a ética Pessini8refere:

Ela contribui decisivamente no processo de humanização dos cuidados, ao trabalhar com as motivações 
e valores mais profundos das pessoas e apresenta pistas para uma ação que resgata a dignidade do ser humano. 
Não se pode falar em humanização sem referência ao humano, e não se pode falar do humano sem referência 
à ética.

A consciência de exercer princípios éticos e morais deve ser perpetuada por todos os indivíduos, en-
tretanto aqui atraímos atenção para os acadêmicos da área da saúde. Valores como bom senso e ética são de 
caráter imprescindível para exercício da profissão, sempre buscando compreender e respeitar o indivíduo em 
sua totalidade, desenvolvendo uma prática humanizada em todos os seus exercícios profissionais. 

A arte de educar como ponte para humanizar, tem como alicerce pensar e agir fundamentando-se em 
princípios éticos. Spagolla13 reflete que os homens nunca estão prontos, acabados, mas são constituídos diaria-
mente em uma intricada rede de inter-relações entre causas externas e internas de sua formação, evolução e 
produção social. 

Assim sendo, entende-se que a formação humana é permeada por experimentos em sua vida. Estes ex-
perimentos podem cooperar e muito para uma boa ou má resposta deste homem perante a sociedade e os que 
vivem em seu meio.

O saber acadêmico deve incitar que o sujeito realize uma auto-reflexão e que, a partir desta, torne-se 
protagonista do seu próprio itinerário. Ser protagonista igualmente significa combater a execução de ações 
impensadas, que podem trazer mais danos do que ganhos. 

A educação é imprescindível à formação de cidadãos críticos, ativos, sujeitos históricos que intervenham 
no processo de formação da sociedade. Esse processo admite o domínio das formas que aceitem chegar à cul-
tura sistematizada. E por esta causa já se justifica tal reflexão14. 

O ensino pautado pelos princípios e práticas humanistas propõe convocar a instituição de ensino e a 
educação, seus agentes e interlocutores, abertos à formação da consciência crítica e da participação política 
solidária. Isto significa afirmar que a construção de um projeto pedagógico resistente e transformador exige o 
compromisso ético social dos educadores e administradores, na produção de uma concepção política demo-
crática, buscando transformar as estruturas atuais da sociedade caracterizada pelas práticas individualistas e 
competitivas13. 

No momento em que se entende a base afetiva da pessoa, se faz possível compreender o pensamento 
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humano. Ou seja, as razões que estimulam os pensamentos, encontram suas raízes nas emoções que as edifi-
cam. Quem sabe, um dos maiores desafios da educação hoje em dia, seja retornar a humanizar a relação entre 
docente e discente, reaproximando e reforçando como os saberes compartilhados entre os mesmos são pri-
mordiais para ambos15.

Visões individualistas, utilitaristas e consumistas, têm contribuído para transformar o indivíduo em um 
ser que carrega um vazio existencial que ele mesmo não sabe explicar as origens. 

Este vazio existencial, na conceituação do psiquiatra Viktor Frankl16, nasce em consequência de uma ca-
rência de metas e objetivos que valham a pena ser alcançados durante a vida. Perante esta problemática, inter-
roga-se, estaria à sociedade em crise (crise existencial, crise de valores, crise de falta empatia perante o outro)? 

Então por que não propor uma nova reflexão que, poderia aplicar-se de forma proveitosa na educação? 
A partir da Bioética se pode discorrer sobre os vínculos entre os princípios da Bioética e os da Educação que 
priorizam a formação mais ética e humanizada dos profissionais de saúde. 

Freire17 ressalta a impossibilidade de dissociar o ensino dos conteúdos da formação ética dos alunos. Seu 
enfoque sustenta que instrumentar o aluno para desempenhar suas competências cidadãs, sua autonomia, de-
termina que eles sejam armados para as tomadas de decisão e a responsabilidade contida nas mesmas. 

Consequentemente, é oportuno o entendimento da Bioética como atividade eminentemente ética das 
questões relacionadas à ética e humanização, que se tornaram agudas nos últimos tempos e particularmente 
relevantes para o futuro da vida humana.

OS PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA E SUA INFLUÊNCIA POR UMA FORMAÇÃO EM SAÚDE MAIS 
HUMANIZADA

Visando entender como a Bioética pode influenciar, de forma benéfica, na formação dos profissionais 
de saúde, serão expostos os principais fundamentos que a norteiam e que podem ser correlacionados com o 
meio educacional. Os princípios que orientam a bioética são, conforme estudos fundamentados na literatura 
de Soares (2006): 

Autonomia e beneficência: de ordem teleológica, teles significa fim, sendo o estudo filosófico da finalidade 
de uma ação, ou seja, em uma ação concreta o mais importante não é saber se a intenção é boa, mas sim se 
tiveram boas consequências. Não maleficência e justiça: de ordem deontológica, deontos significa dever (obri-
gação), sendo a teoria do dever ou estudo do que convém em termos de ação, ou seja, valoriza a intenção da 
ação de acordo com o dever18. 

Tais princípios foram sugeridos no Relatório Belmont em 1978 para que pudessem nortear as pesquisas 
com seres humanos e, em 1979, Beauchamps e Childress, ampliaram seu uso para os cuidados com a saúde.

Autonomia 

Diz respeito à capacidade do homem de se autogovernar, tomando suas próprias decisões, avaliando e 
decidindo qual o rumo deve tomar, por exemplo, seu tratamento médico, unificando-se à liberdade pessoal, 
embasada na sua própria vontade. Define-se pela atenção e respeito aos valores morais e crenças religiosas, 
respeitando a liberdade do sujeito e tornado suas decisões prioritárias, quando as mesmas não colocarem em 
risco a vida de outrem e/ou não impedirem outros de decidirem de forma igualmente autônoma19.

Em 1948 a Organização Nações Unidas20, adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual 
manifesta em seu principio a liberdade do individuo. A busca pela autonomia tem sido cada vez mais frequente. 
Para fins legais, existe o Código de Defesa do Consumidor21, o qual, dentre outras garantias, garante proteção 
aos cidadãos atendidos nos serviços de saúde, por exemplo, no que diz respeito ao direito de ser satisfatoria-



ÍNDICE

77

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

mente informado sobre o processo de tratamento que será adotado. 

Beneficência 

Este princípio tem como eixo principal, fazer o bem a terceiros, promovendo seu bem-estar, pois nele 
está estabelecido o comprometimento moral de agir em benefício de outrem. Usa-se do juízo e a competência 
técnica para sempre fazer o bem, sem nunca deixar de avaliar riscos e benefícios inerentes a cada indivíduo22. 

Profissões relacionadas ao cuidado da saúde da população, sempre tiveram como principal razão de 
exercício, o beneficio do paciente. Dessa forma, sempre que o profissional se propor a tratar de um paciente, 
deverá ponderar a dignidade do paciente, considerando-o em sua totalidade, dispondo-se a oferecer o melhor 
tratamento, tanto na parte técnica quanto no atendimento às necessidades do mesmo. O profissional deve, 
acima de tudo, almejar o melhor a seu paciente, para restabelecer, prevenir ou para promover sua saúde. 

Não maleficência 

O princípio da não maleficência trataprincipalmente não causar fisica ou psicologicamente danos, priman-
do pelo dever de não abandonar o paciente, pelo princípio da precaução e pelo princípio da responsabilidade 
pelas consequências de decisões tomadas23. 

Na área da saúde significa que quando houver a existência do risco, o beneficio a ser alcançado deve 
sempre se sobrepor. O conhecimento técnico deve ser usado para avaliar o método que causará menor dano 
ao paciente e que menos lhe fará com sofrer. 

Justiça

A justiça, como princípio, trata de garantir que todos tenham os mesmos direitos, inclusive o de respeito 
à própria autonomia. Determina este princípio, que haja imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios, 
pois os iguais deverão ser tratados igualmente22.

De acordo com Léon23, o princípio da justiça deve apresentar respeito pelos direitos dos pacientes, pro-
porcionando equidade de acesso aos cuidados de saúde, priorizando a saúde sem discriminação injusta, com 
distribuição equitativa dos recursos, com igualdade de eficiência profissional.

A realização de ações voltadas a fazer o bem e valorizar a justiça viveram momentos de declínio na so-
ciedade nos últimos tempos, todavia a bioética tem tido como missão resgata-las, contribuindo assim para o 
crescimento de seres humanos mais justos e solidários, capazes de se habituarem às diferenças. A bioética vem 
tentando produzir no sujeito a racionalidade de bem se relacionar, de tal forma que todos tenham o direito de 
se posicionar livremente para as concepções da vida real24.

O caminho para o desenvolvimento de uma comunidade está eminentemente ligado com a educação, 
desta forma, a interação entre pessoas se faz indispensável para uma boa convivência, sendo a valorização edu-
cacional o elo para se construir uma sociedade que defende a dignidade da pessoa humana. 

O ensino da humanização na formação deve partir da conscientização do tema em todos os âmbitos nos 
quais se dá o aprendizado. É preciso que as instituições desenvolvam temáticas referentes ao cuidado huma-
nizado em seu cotidiano. Outro aspecto fundamental para este desenvolvimento é a presença de espaços de 
construção de subjetividade, escuta e exercício de reflexão.

Para que haja uma assistência humanizada se fazem necessários operários interessados no desafio de uma 
mudança coletiva para uma nova educação que proporciona experiências éticas aos profissionais da saúde. Não 
podendo ser vista apenas como uma atuação momentânea, mas devendo ser sucessiva e constante, envolvendo 
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todos os níveis de responsabilidade da saúde.

CONSIDERAÇÕES 

A carência de estudos referente à temática demonstra a necessidade de que este tema seja mais discutido, 
pois o mesmo pode ajudar no preparo do aluno para um desempenho profissional mais responsável e humani-
zado. Perante o contexto de transformações do ensino superior, e da própria bioética, a temática faz jus a mais 
atenção no sentido de se atentar para como as instituições de ensino superior vêm acompanhando essas mudan-
ças e de que forma tem influenciado a formação dos profissionais da saúde.

Discutir os princípios da Bioética e humanização bem como as suas contribuições para formação de pro-
fissionais de saúde prestadores de uma assistência mais humanizada não é simples. Para que as mudanças para 
tornem-se concretas, é preciso compreender a dificuldade em toda a sua complexidade. Um dos aspectos funda-
mentais é compreender que é possível que as instituições de ensino contribuam neste processo desde que ofere-
çam abordagens pedagógicas apropriadas, além de um meio ambiente propício ao desenvolvimento desta pratica. 

Práticas de saúde humanizadas surgem em instituições humanizadas e que se preocupam com as indigên-
cias da comunidade, que estimulam o desenvolvimento da sensibilidade por parte de seus acadêmicos. É impres-
cindível uma reformulação da estrutura e da ideologia de tal processo para que os futuros profissionais possuam 
condições de agir de forma mais humanizada.

Há muito a fazer em termos de intervenções da maquina formadora de profissionais de saúde a fim de 
construir uma nova cultura. Felizmente a reflexão progride, à medida que incita os profissionais, bem como a 
sociedade como um todo, a discutir este contexto.

É fato que a educação em sua totalidade precisa de uma nova visão a cerca da ética, da humanização, do 
empenho, justiça e autonomia. Outros trabalhos assinalam a existência de crises morais e de sentido de vida. 
Indo além de teorias, percebemos o dia a dia de cada individuo, onde, infelizmente, percebemos as relações in-
terpessoais tonando-se a cada dia, mais levianas e descartáveis. 

O processo educacional faz parte da constituição de valores do individuo. Quando trata-se neste estudo, 
de assuntos como ética, humanização e moral, não há o desejo de “moralizar” padrões e comportamentos. Este 
tem o intuito de relembrar princípios antigos, contudo, cotidianamente esquecidos. 

A Bioética, neste sentido, almeja cooperar para que os indivíduos criem sua “ponte” que ligue o conhe-
cimento científico e o conhecimento humanístico, sem desmerecimentos, a fim de que possamos evitar ou ao 
menos diminuir as forças negativas que a biotecnologia pode ter sobre a vida, pois, nem tudo o que é cientifica-
mente possível é eticamente aceitável. 

Percebe-se que para que haja de fato as mudanças que queremos, não é suficiente apenas à criação de 
mais uma disciplina curricular, admitindo assim que a responsabilidade sobre um assunto tão amplo fique elencada 
para um ou outro docente apenas. É necessário entender que estas transformações precisam ser coletivas, onde 
tanto gestores, como alunos, professores e usuários participem dessa mudança, é necessário que edifiquem a 
sua ponte. Vivemos uma nova construção das relações interpessoais e do ato de cuidar de pessoas. Não temos 
mais tempo para o egocentrismo, a disputa é para que nos tornemos seres capazes de se relacionar, fortalecendo 
desta forma a capacidade de fazer o bem sem olhar a quem. Já dizia Morin “Não é somente o ser que condiciona 
o conhecer, mas também o conhecer condiciona o ser”25.
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RESUMO

Este é o resultado de pesquisa nas áreas de Bioética e Educação. Objetiva analisar como as categorias fun-
damentais de Bioética estão contempladas nos livros didáticos de Biologia, do Ensino Médio. É uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, exploratória com análise dos livros didáticos da coleção de Biologia e investigou-se sobre 
a inserção dos conceitos básicos da Bioética na educação básica. Foi investigada a coleção mais vendida de livros 
didáticos de Biologia aprovada pelo Programa Nacional de Livros Didáticos, foram buscados os termos que são 
conteúdos didáticos nesta área, mas que tem uma abordagem Bioética e posteriormente foram correlaciona-
dos com a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. Considera-se então que a educação deve 
contemplar a pluralidade, o multiculturalismo e dialogar com diferentes campos do conhecimento. A Educação 
e a Bioética podem contribuir com a reflexão sobre o alcance das inovações, seus efeitos, suas consequências 
prováveis e avaliar tais possibilidades à luz de considerações de ordem ética.

PALAVRAS CHAVES: BIOÉTICA. EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO. LIVROS DIDÁTICOS.
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APORTES SOBRE O CONCEITO DE BIOÉTICA

Desde a sua origem nos anos de 1970 até os dias atuais, a Bioética, devido ao seu caráter trans, inter e 
multidisciplinar, está alicerçada nos referenciais de respeito à vulnerabilidade e dignidade humanas; autonomia; 
equidade e justiça como cuidado 1. A palavra ‘Bioética’ designa um conjunto de pesquisas, de discursos e prá-
ticas, via de regra pluridisciplinares, que têm por objeto esclarecer e resolver questões éticas suscitadas pelos 
avanços e a aplicação das tecnociências. 

[...] A rigor, a bioética não é nem uma disciplina, nem uma ciência, nem uma nova ética, pois 
sua prática e seu discurso se situam na interseção entre várias tecnociências (em particular, 
a medicina e a biologia, com suas múltiplas especializações); ciências humanas (sociologia, 
psicologia, psicanálise...) e disciplinas que não são propriamente ciências: a ética, para come-
çar; o direito e, de maneira geral, a filosofia e a teologia 2

A Bioética sempre foi marcada pelo diálogo inter e multidisciplinar, pela tolerância, pela pluralidade de 
ideias e pela prudência. Essas virtudes são indispensáveis ao universo da Bioética, segundo Jonas, porque o pe-
rigo não está mais em nossa pequenez, mas sim na nossa capacidade de realização 3. A Bioética enquanto uma 
ciência da sobrevivência proposta por Potter 4 envolve elementos das mais diferentes realidades da vida humana 
e da biosfera. 

A sociedade do século XXI é marcada pelos avanços tecnológicos que interferem nos múltiplos aspectos 
do cotidiano e influenciam nas relações sociais. Ao lado do maior conhecimento da natureza, da circulação das 
informações em redes globais, há também o consumo e descarte de bens e tecnologia, a mentalidade imediatis-
ta, que trazem inúmeros dilemas éticos. Assim como também estas questões interferem nas relações sociais, e 
nas relações com a natureza, precisam ser discutidas e analisadas pela educação 5. Barchifontaine 6 infere que há 
importantes vínculos entre a concepção educacional que prioriza o exercício crítico da cidadania e a Bioética. 

Ante a expansão do universo bioético, a UNESCO, também buscou assegurar a dignidade da totalidade 
da vida na Declaração Universal dos Direitos Humanos 7, na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 
Humanos- DUBDH 8, na Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais 
9, entre outros. No Art. 23, da DUBDH está explicitado que a formação em Bioética deva se dar em todos os 
níveis educacionais. A DUBDH possibilitou à Bioética tornar-se uma ferramenta na solução de conflitos éticos 
que possam atentar contra os direitos fundamentais, por meio da educação. Neste sentido, considera-se que a 
educação dos estudantes deve estar integrada, de modo transversal, à formação ética, conforme previsto pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 10, e explicitado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 
11, ainda que no ensino médio não há uma disciplina Bioética. Entende-se que a formação escolar ética deve ins-
trumentar os educandos a exercerem suas competências cidadãs, através de compromissos individuais e sociais, 
interagindo conscientemente na vida da comunidade à qual estão integrados.

Considera-se então que a Educação deve contemplar a pluralidade, o multiculturalismo, dialogar com 
diferentes campos do conhecimento, reconhecer a dignidade humana como valor e a formação do cidadão com 
liberdade, diálogo, tolerância, igualdade, luta contra a desigualdade e discriminação social 5. O diálogo entre a 
educação e a ética/bioética possibilita uma análise crítica do impacto das tecnologias na organização social, na 
necessidade de formação de cidadãos éticos e de efetivação da cidadania.

O ESTADO E AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

O Brasil como país signatário da ONU, incorpora parte das Convenções nas políticas e diretrizes educa-
cionais. Considerando que é o Estado quem organiza e sistematiza a educação, cabe a ele o poder de normati-
zar, fiscalizar, inspecionar as instituições educacionais e criar leis com o intuito de formar o cidadão. Neste sen-
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tido, o Estado tem o papel de agente normativo e coativo 12.  Ao estabelecer normas e princípios da educação, o 
Estado faz uso do seu papel na homogeneização e unificação da cultura. “O Estado molda as estruturas mentais 
e impõe princípios de visão e de divisão comuns (...) contribuindo para a construção do que designamos comu-
mente como identidade nacional” 13. Portanto, os saberes ministrados nas escolas são aqueles estabelecidos 
pelo Estado para a formação dos sujeitos. À medida que o Estado brasileiro reconhece as diferenças culturais, 
está possibilitando uma formação de sujeitos mais éticos e dignos. Nesta perspectiva, Lepargneur 14 analisa que 
a cultura é parte da dignidade humana e, portanto, objeto de análise da ética, da Bioética e da Educação.

 Uma das formas de unificar estes saberes é através da legislação, adoção de programas didáticos e matri-
zes curriculares únicas, assim como também com o uso de livros didáticos. Á medida que o Estado estabelece 
critérios para a elaboração, adoção e distribuição dos livros didáticos, ele tem o poder de fiscalizar e controlar 
a disseminação dos saberes escolares. Razzini 15 analisa que o livro que é caracterizado como didático apresen-
ta-se de forma muito particular como um manual de estudos, deve ter conteúdo, linguagem, autoria, público 
a que se destina. Os livros didáticos representam parte das políticas de educação, são importantes produções 
culturais na construção da homogeneização dos conteúdos e da cultura, passam pelo crivo de qualidade do 
Ministério da Educação ao serem avaliados e aprovados no Programa Nacional do Livro Didático- PNLD16. Isto 
significa que oficialmente estão coerentes com os critérios oficiais estabelecidos pelo Estado, para o ensino e 
‘autorizados’ para o uso nas escolas.

Atualmente no Brasil, os livros didáticos são os materiais impressos ou dispositivos educativos que os 
estudantes da Educação Básica mais têm acesso. É o produto cultural de maior divulgação entre os brasileiros 
que tem acesso à educação escolar. Os livros didáticos são utilizados para o estudo e o ensino aos alunos da 
Educação Básica 17. O livro didático é um instrumento para a transposição didática dos saberes acadêmicos 
que precisam ser ‘didatizados’ ou seja, inscrever-se em um ambiente pedagógico específico e em um ambiente 
regulador, inserindo-se nos campos disciplinares do ensino. 

Em 1985, através do Decreto 91.542, foi criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que 
inclui a participação dos professores no processo de escolha 18,19. Em 1996 foi instituído o sistema de avaliação 
dos livros didáticos inscritos no Fundo Nacional Desenvolvimento Educacional (FNDE). O Ministério da Educa-
ção estabelece critérios para inscrever os livros didáticos no Guia do Livro Didático, tais como: não ter erros 
conceituais, os conteúdos não podem induzir a erros, os conteúdos devem ser atualizados, não podem conter 
preconceitos ou qualquer forma de discriminação 17 Um livro didático é considerado ‘aprovado’ pelo MEC, 
quando oficialmente está coerente com os critérios oficiais estabelecidos pelo Estado. Ante o exposto, pode-se 
considerar que o livro didático, é um material pedagógico de divulgação das pesquisas e avanços científicos, mas, 
pode ser um instrumento do Estado na construção da homogeneização e na formação do cidadão. 

ENSINAR A CONDIÇÃO HUMANA

A partir da reflexão de Edgar Morin 20 têm-se os fundamentos para uma educação que busca a totalidade 
aberta do ser humano e não apenas um de seus componentes, aprofundando a visão transdisciplinar da educa-
ção, onde o conhecimento assume nova perspectiva, a da complexidade. O autor lista sete saberes indispensá-
veis à educação do futuro, mas, neste artigo, opta-se por discutir um: Ensinar a condição humana. 

O futuro exigirá uma educação centrada na condição humana, tornando indispensável para isso que o 
ser humano tenha compreensão e reconhecimento de sua humanidade comum e a diversidade cultural que o 
constitui como ser situado no universo. A partir da compreensão de que o ser humano é físico, biológico, psí-
quico, cultural, social, histórico, uma unidade complexa da natureza humana, que é totalmente desintegrada na 
educação por meio das disciplinas, onde o grande desafio é restaurá-la. Nesta perspectiva, ensinar a condição 
humana passa a ser o foco essencial do ensino.
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As disciplinas atuais permitem reconhecer a unidade e a complexidade humanas, reunindo e organizando 
conhecimentos dispersos nas diversas ciências, mas, ao mesmo tempo, fortalecendo o conhecimento das par-
tes em detrimento do todo. A educação voltada para a condição humana permite reconhecermos a importância 
da hominização, mostrando como a animalidade e a humanidade de constituem. A hominização conduz ao novo 
início, o hominídeo humaniza-se, tendo o conceito de homem duplo princípio, um princípio biofísico e um psi-
cosociocultural, um remetendo ao outro.

Ao mesmo tempo em que conhecemos o mundo físico pelo pensamento e consciência, da mesma forma 
distanciam-nos dele. A plenitude da humanidade tem seu lugar além do físico e vivo. 

A complexidade humana não poderia ser compreendida dissociada dos elementos que a constituem: 
todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias indivi-
duais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana 20

A realização humana se dá no desenvolvimento cérebro/mente/cultura, a capacidade de consciência e 
pensamento não existe sem a cultura e vice-versa. Da mesma forma o circuito razão/afeto/pulsão e finalmente 
a relação triádica indivíduo/sociedade/espécie. Compreende-se aqui que é a cultura e a sociedade que garantem 
a realização dos indivíduos e estes nas suas relações permitem a perpetuação da cultura e a auto-organização 
da sociedade. À educação do futuro cabe o desafio de cuidar para que a ideia de unidade/diversidade da espécie 
humana mantenha-se, e nessa completude assegure a compreensão do humano na unidade do múltiplo e na 
multiplicidade do uno. E, com esta compreensão, o princípio da unidade/diversidade deverá perpassar todas as 
dimensões da educação.

RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA

A metodologia da pesquisa foi a análise de conteúdo, proposta por Bardin21. Foram analisados os 3 vo-
lumes da Coleção Biologia Hoje, editora Ática, coleção mais vendida pelo PNLD, ano 2013 22, totalizando 68 
capítulos. Os conteúdos e atividades da coleção foram lidos, selecionados e categorizados. Inicialmente foi 
realizada a busca pelo termo ‘Bioética’ e foram identificados 03 capítulos, posteriormente foram buscados ter-
mos e conceitos que tivessem relação com a bioética, foram encontrados 45 capítulos com textos e atividades 
e temas, que podem ser conhecidos na Tabela 1.  O restante, 20 capítulos que não tem relação com o tema 
pesquisado e foram desconsiderados. Considerou-se como perspectiva Bioética aquela que trazia uma análise 
multidisciplinar, abordava os conteúdos sob a análise ética (cuidado, da responsabilidade), considerava a dignida-
de humana, o respeito aos outros seres e ao planeta.

Fonte Livro Biologia Hoje, 2013.
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Os dados da pesquisa documental revelam que o conteúdo/termo ‘Bioética’ tem pouca inserção no ensi-
no médio. Apesar de a DUBDH propor no art.23 o ensino da Bioética em todos os níveis de ensino.

O tema ‘Ética’ tem mais adesão no ensino médio, foi referenciado 16 vezes. Em alguns conteúdos os au-
tores abordam sobre a ética em pesquisa e também sobre a necessidade de procedimentos éticos associados à 
algumas situações da vida. Apesar de a Bioética ser discutida na área da saúde, nos cursos de graduação e nos 
Comitês de Ética, ainda tem pouca penetração no Ensino Médio. 

Assim, os temas abordados em maior número foram respectivamente: ‘Meio Ambiente ou mesmo Im-
pactos Ambientais’ foram abordados 46 vezes, seguidos pelas doenças negligenciadas /saúde pública – 16 vezes 
e biodiversidade 12 situações, que podem ser identificados na tabela 1. Considerando que são livros de Biologia, 
observou-se por parte dos autores na contextualização de situações sociais, que ultrapassam os conhecimentos 
biológicos, mas, que tem uma abordagem social e política. 

Os temas encontrados que se relacionam com a responsabilidade social pela vida no planeta, remete a 
discussão de Hans Jonas 3 sobre a ética da responsabilidade e também podem ser relacionados à DUBDH, es-
pecificamente nos seguintes artigos: artigo 17º - Proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade e 
artigo 20º - Avaliação e gestão de riscos. 

A discussão de questões ambientais e sociais contemporâneas, foi apresentada em um diálogo entre 
as questões globais e locais. Assim, ainda que de uma forma relativamente incipiente, pode-se inferir há uma 
didatização dos saberes acadêmicos para o ensino médio, nos temas de biotecnologia, biodiversidade, doen-
ças e saúde pública negligenciada.  Como Morin 20 analisou a educação do futuro precisa ensinar os jovens a 
pensar sobre o destino da humanidade e do planeta e o desafio de cuidar da vida digna no presente. Ele analisa 
a urgência de religar os conhecimentos das diversas ciências precisa ter uma atenção especial na formação de 
educadores e consequentemente dos educandos.

A interdependência entre os seres vivos, embora tenha sido citada apenas 3 vezes procura evidenciar 
vários processos ecológicos de preservação da vida no planeta e também a relação dos humanos com outros 
seres vivos.

Temas como a segurança alimentar ou a cidadania, ficaram pouco visíveis nas discussões da totalidade 
do conteúdo, sendo mencionados apenas três vezes.  A perspectiva de análise destes conteúdos relaciona a 
sociedade/segurança alimentar em termos de produção, circulação e acesso aos alimentos, mencionando a 
proposta da FAO - Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas 23 e também aos conheci-
mentos de Sociologia. Desta forma pode-se inferir que estes conteúdos estabelecem um diálogo com o artigo 
14º da DUBDH, sobre a responsabilidade social e saúde e artigo 8º - Respeito pela vulnerabilidade humana e 
integridade pessoal.

A coleção também apresenta atividades que possibilitam aos estudantes refletir sobre situações sociais, 
como por exemplo, a inclusão de pessoas com alguma deficiência e as formas de acessibilidade que a sociedade 
promove. Este tema pode ser associado ao art. 23º - Educação formação e informação em matéria de bioética 
artigo 14º - Responsabilidade social e saúde e artigo 8º - Respeito pela vulnerabilidade humana e integridade 
pessoal da DUBDH. 

Outra situação atual e que é apresentada na coleção é sobre o uso de anabolizantes nos esportes e 
outras drogas, que é abordado de forma interdisciplinar e não são apenas um problema médico. Esta temática 
pode ser discutida com base nos art. 15º- Partilha dos benefícios, art. 20º- Avaliação e gestão dos riscos e art. 
23º - Educação formação e informação em matéria de bioética, da referida Declaração.

Neste artigo estabeleceu-se um diálogo entre bioética e educação, com importantes bioeticistas contem-
porâneos, como Lepargneur 14, Hossne 1, Barchifontaine 5, que analisam, discutem e trazem à tona a responsabi-
lidade e o desafio da bioética e da educação ética no mundo global. O crescimento da Bioética nos últimos anos 
é significativo e assumiu uma importância particular nas ciências relacionadas à vida humana e da biosfera. Isto 
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leva à necessidade de repensar a representação da bioética como ‘ponte’, pensada por Potter4, para se pensar 
a educação como a base para o futuro da humanidade.  

Para surpresa dos autores, poucos foram os temas que poderiam ter sido mais abordados como as 
questões relacionadas à genética (como manipulação genética, ética na manipulação, fertilização) assim, como 
as relações entre os gêneros, a diversidade cultural, a preservação do patrimônio natural e cultural, que estão 
nos PCN – Temas Transversais, não foram contemplados na coleção analisada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada mostra que a Bioética é pouco conhecida e ensinada no Ensino Médio. Porém, a 
coleção analisada instiga os estudantes a pensar sobre questões abordadas pela Bioética, tais como: meio am-
biente, saúde pública, ética, biodiversidade, biotecnologia entre outros.

  Considera-se que a Educação deve ser uma possibilidade de formar sujeitos éticos e buscar o exercício 
da cidadania. Em tempos de incerteza a educação tem um papel fundamental ao ser mais reflexiva, abranger a 
pluralidade de ideias, dialogar com diferentes áreas do conhecimento, reconhecer a dignidade humana como 
valor. Buscar a formação do cidadão com liberdade, diálogo, tolerância, igualdade, luta contra a desigualdade e 
discriminação social, como propuseram Barchifointaine 5 e Edgar Morin 20. 

A ‘Bioética’ entendida como um conjunto de pesquisas, de discursos e práticas, pluridisciplinares, que 
têm por objeto esclarecer e resolver questões éticas suscitadas pelos avanços e a aplicação das tecnociências, 
entende-se que a inserção dos temas e discussão que transpassam as questões disciplinares foram apresenta-
das na coleção analisada. Constatou-se que os autores da coleção investigada demonstravam a preocupação 
de dialogar, discutir, inserir questões que fazem parte do contexto atual. Da mesma forma, a apresentação de 
imagens, questionamentos, buscavam levar o educando a refletir e pensar sobre a responsabilidade social que 
cada um tem sobre o futuro da vida e do planeta.  
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RESUMO

O desenvolvimento da técnica do DNA recombinante na década de 70, surge como uma inovação de 
grandes possibilidades, tais como a produção de alimentos mais resistentes, maior abundância nas colheitas, 
produtos farmacêuticos mais baratos e eficazes. No entanto, trouxe também uma grande preocupação na co-
munidade acadêmica com relação aos potenciais usos e riscos desta tecnologia, incluindo a possibilidade desen-
volvimento de novas armas e epidemias. Em fevereiro de 1975 mais de 100 biólogos moleculares reuniram-se no 
Asilomar Conference Center para debaterem o futuro da técnica do DNA recombinante e avaliar quais restrições 
deveriam ser feitas. O resultado da conferência foi a liberação das pesquisas, com uma série de recomenda-
ções visando o cuidado na manipulação da técnica e indicando as restrições que deveriam ser observadas nas 
pesquisas. O presente artigo tem como objetivo avaliar se o modelo da Conferência de Asilomar, ainda serviria 
como formato para deliberar a respeito de questões de grande complexidade em Bioética.  Através de pes-
quisa bibliográfica em artigos e livros comparando e contrapondo argumentos através de uma dialética crítica 
podemos constatar que o formato da conferência pode representar uma possibilidade de, se não do consenso 
absoluto, pelo menos um momento de discussão e apreciação de temas que representem dilemas éticos. Desta 
forma podemos concluir que a Conferência de Asilomar se estruturou em um modelo incipiente de Comitê de 
Bioética, conduzido pela discussão e pela responsabilidade de seus componentes. E que pode representar uma 
maior transparência e participação da sociedade de forma deliberativa, acompanhamento os processos desen-
volvidos em tecnologias emergentes.

PALAVRAS-CHAVE: ASILOMAR. BIOÉTICA. DELIBERAÇÃO.
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INTRODUÇÃO

O conceito de Comitê de Bioética é relativamente novo, surge visando fornecer diretrizes éticas para 
situações limites e dramáticas que a medicina se defronta, principalmente em decorrência de novas perspectivas 
que ciência e tecnologia apresentam 1. O primeiro Comitê de Bioética é oficializado em 1976, nos EUA, pela 
Corte Suprema New Jersey para a avaliação sobre a situação de Karen Ann Quinlan, que em decorrência de 
um traumatismo craniano encontrava-se em estado de coma havia um ano. A pergunta naquele momento era 
se a sobrevivência do paciente em estado irreversível deveria ser mantida, através de aparelhos ou, se o melhor 
seria deixar a morte se instalar naturalmente1. Porém, a ideia de reunir um grupo de indivíduos para deliberar 
sobre questões éticas relacionadas a questões novas e inusitadas que surgiam nos corredores dos hospitais não 
era de fato totalmente nova.

 Em 1962 é publicado na revista Life sob o título “They Decide Who Lives, Who Dies”2 a história de um pe-
queno comitê nos Estados Unidos para avaliar quais pacientes teriam vaga para realização de hemodiálise, uma 
vez que havia mais pacientes em relação às máquinas disponíveis. Desta forma os comitês de Bioética se insta-
lam em um contexto pluralista e de alto desenvolvimento técnico e científico, constituído interdisciplinarmente 
por indivíduos capacitados a exercer ao diálogo e discussão de amplo aspecto visando obter uma avaliação das 
consequências do tema em debate, com a intenção de oferecer direcionamentos e diretrizes prudentes e éticas 
visando o bem comum da sociedade. Este pode tanto ser o direcionamento para questões que se apresentam 
em ambientes hospitalares, quanto em laboratórios de pesquisa que na atualidade se mostram, em decorrência 
de pesquisas de ponta, locais em que as reflexões em decorrência da descoberta de técnicas inovadoras podem 
causar dúvidas e sérios questionamentos ao seu desenvolvimento. Assim foi no início da década de 70 com a 
descoberta da técnica do DNA recombinante. 

 Está novidade apresentou uma série de dilemas éticos de alta complexidade, principalmente pelo desco-
nhecimento, tanto da sua potencialidade quanto dos riscos que poderiam decorrer do seu mau uso ou de aci-
dentes na natureza. Este problema de grande complexidade exigiu uma ação inusitada por parte dos cientistas 
envolvidos nas pesquisas. A partir deste acontecimento histórico podemos fazer uma avaliação mais pontual em 
relação aos direcionamentos que a comunidade científica tomou para avaliar os impactos e consequências do 
desenvolvimento desta técnica e se poderíamos adorar estes procedimentos como modelo para a deliberação 
em pesquisas de alta complexidade.

DNA RECOMBINANTE

O DNA Recombinante é uma técnica que permite, através de enzimas de restrição “cortar” pedaços de 
um determinado DNA, isolando partes funcionais que podem ser “coladas”, isto é, inseridas em outro DNA, 
agregando uma nova, ou determinada função para aquele organismo3   utilizando para isso enzimas ligases que 
efetuam uma função contrária das enzimas de restrição : as ligases atuam reparando as “quebras” do DNA, 
que podem ser “copiadas” várias vezes in vitro, através de uma técnica conhecida como PCR (Polymerase Chain 
Reaction, ou Reação em cadeia da polimerase). O descobrimento da funcionalidade das enzimas de restrição, 
tornou-se uma das ferramentas mais poderosas para a Biotecnologia4. 

O Desenvolvimento da técnica do DNA Recombinante possibilitou a manipulação diretamente do DNA 
facilitando estudos mais detalhados de funcionalidades específicas do código genético, bem como a condição de 
criar formas de DNA que não se encontram na natureza. A aplicação da técnica de DNA Recombinante deu 
origem aos produtos OGM’s (Organismos Geneticamente Modificados), os transgênicos. Conforme Pinheiro, 
Gerhardt e Maegis5, estes organismos sofreram modificações que não ocorreriam sob condições naturais de 
cruzamento ou recombinação. A técnica de modificação não se limita a plantas, mas também pode ser utilizada 
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em uma variedade de animais, desde os utilizados para experimentos científicos quanto para comercialização. 
O desenvolvimento da técnica do DNA Recombinante, apresentou-se desde o início como uma inovação 

com grandes possibilidades, tais como a produção de alimentos mais resistentes, maior abundância nas colhei-
tas, produtos farmacêuticos mais baratos e eficazes. No entanto, tais possibilidades trouxeram também uma 
grande preocupação na comunidade acadêmica com relação aos potenciais usos e riscos desta tecnologia, a 
possibilidade do desencadeamento de um desequilíbrio ecológico, o desenvolvimento de novas armas e epide-
mias6 . 

Em julho de 1974, foi publicado na Revista Science uma carta, assinada por vários pesquisadores em DNA 
Recombinante, sugerindo o levantamento de moratória nos experimentos com a nova técnica até que houvesse 
uma avaliação mais detalhada com relação aos riscos envolvidos. Em fevereiro de 1975 mais de 100 biólogos 
moleculares reuniram-se no AsilomarConference Center para debaterem o futuro da técnica do DNA Recombi-
nante e avaliar quais restrições deveriam ser feitas7 . O resultado da conferência foi a liberação das pesquisas, 
com uma série de recomendações visando o cuidado na manipulação da técnica e indicando as restrições que 
deveriam ser observadas nas pesquisas.

CONFERÊNCIA DE ASILOMAR

A Conferência de Asilomar foi realizada em um clima de muitas expectativas. De forma geral os cientistas 
estavam receosos de que houvesse algum tipo de proibição no desenvolvimento das pesquisas com o DNA 
Recombinante. Como o próprio relatório da conferência afirma na sua introdução, o encontro foi realizado 
para rever o progresso das pesquisas em DNA recombinante, e, discutir as formas adequadas para lidar com os 
potenciais riscos biológicos deste trabalho.   

Havia um grande interesse em se definir os procedimentos de segurança visando acabar com a moratória 
das pesquisas que havia sido proclamada.8

O relatório deixa transparecer que a conferência não chegou a uma conclusão efetiva com relação aos 
potenciais riscos que o desenvolvimento da pesquisa poderia trazer, alertando que na liberação das pesquisas 
deveria se tomar as precauções principalmente relacionados às barreiras físicas visando conter organismos 
criados8. Na sequência o relatório ainda deixa claro que algumas pesquisas não devem ser realizadas por apre-
sentarem um alto grau de risco em decorrência das limitações das instalações de confinamento da época. 

PRINCÍPIOS E RECOMENDAÇÕES DE ASILOMAR

O relatório8 fez algumas observações de forma geral e na época em que foi elaborado classificou os ex-
perimentos em 4 níveis de risco, para contenção e também em 4 tipos de experiências. Abaixo um resumo do 
conteúdo das recomendações: 

[1] Risco mínimo. São experiências que podem ser claramente avaliadas, isto é, tem-se claramente o seu 
resultado com avaliação de risco extremamente baixo. Experimentos que geram novos biótipos, na qual as 
informações disponíveis indicam que o DNA recombinante não pode alterar sensivelmente o comportamen-
to ecológico do destinatário, aumentar significativamente a sua patogenicidade ou desenvolver resistência a 
tratamentos. As recomendações são simples: não beber, comer ou fumar no laboratório, usar botas de labo-
ratório na área de trabalho, o uso de pipetas de preferência mecânica e dispositivos de desinfecção.[2] Baixo 
Risco. Nível de contenção para experimentos que geram novos biótipos, mas onde as informações disponíveis 
indicam que o DNA recombinante não pode alterar sensivelmente o seu comportamento ecológico, aumentar 
significativamente a sua patogenicidade, ou evitar o tratamento eficaz de infecções resultantes. As principais 
características de contenção para estes experimentos (além do mínimo procedimentos mencionados no item 
anterior (risco mínimo) são, a proibição de pipetagem com a boca, o acesso limitado ao pessoal de laboratório, 



ÍNDICE

91

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

uso de cabines de segurança biológica para os procedimentos suscetíveis de produzir aerossóis. [3] Risco mo-
derado. Instalações neste nível de confinamento se destinam a experiências em que exista uma probabilidade 
de gerar um agente com um potencial significativo de patogenicidade ou perturbação ecológica. As principais 
características deste nível de contenção, para além das duas classes anteriores, são, que as operações de trans-
ferência devem ser realizadas em armários (câmaras) de segurança biológica. Luvas devem ser usadas durante 
a manipulação de materiais infecciosos, linhas de vácuo devem ser protegidas por meio de filtros, e teve ser 
mantida pressão negativa nos laboratórios de acesso limitado. Além disso, as experiências que representem um 
risco moderado devem ser feitas somente com vetores e hospedeiros que tenham sensível baixa capacidade 
para se multiplicar no exterior do laboratório. [4] Alto Risco. Este nível de contenção destina-se a experimen-
tos em que o potencial de destruição ecológica ou patogenicidade do organismo modificado pode ser grave 
e assim, representar um perigo biológico tanto para o pessoal do laboratório ou para o público. As principais 
características deste tipo de instalação, que foi concebido para conter agentes microbiológicos altamente in-
fecciosos, são os de isolamento de outras áreas por bloqueios de ar, ambiente de pressão negativa, exigência 
para troca de roupa e chuveiros para entrar pessoal, laboratórios equipados com sistemas de tratamento de 
inativar ou remover agentes biológicos que podem ser contaminantes do ar, líquidos ou resíduos sólidos. Todas 
as pessoas que ocupam essas áreas devem usar roupas de proteção.

 A manipulação de agentes deve limitar-se a cabines de segurança biológica em que a saída de ar é incine-
rada ou passada através de filtros Hepa. Para a contenção de alto risco inclui-se, além das características físicas 
e processuais descritos acima, a utilização de vetores e hospedeiros rigorosamente testados cujo crescimento 
pode ser confinado em laboratório.

 No relatório o item “Tipos de Experiência”, relaciona os tipos de experiências com os tipos de riscos e 
contenções, então por exemplo, experiências de DNA recombinante com procariotas, bacteriófagos, e plasmí-
deos bacterianos podem ser realizados em instalações de risco mínimo pois entende-se que se conhece bem a 
forma de troca de informações genéticas. Desta forma o relatório indica os principais tipos de experiência e re-
laciona com seus riscos e indica o nível de segurança. No item 4 o relatório indica experiências que não devem 
ser realizadas, ou adiadas, salientando que há experiências viáveis que apresentam perigos graves e que o seu 
desenvolvimento não deve ser realizado naquele momento tendo em vista que os sistemas vetor-hospedeiro 
não estarem ainda avaliados e a incompatibilidade com nível presente de capacidade de contenções disponíveis. 
Estes incluem a clonagem do DNA recombinante derivadas de organismos altamente patogênicos (isto é, Clas-
se III, agentes etiológicos IV, e V, (como classificado pelo Departamento de Saúde, Educação e Bem-estar dos 
Estados Unidos), DNA contendo genes de toxinas, e experiências em grande escala (mais de 10 litros de cul-
tura) utilizando DNA recombinante que são capazes de fazer produtos potencialmente prejudiciais ao homem, 
animais ou plantas.

 O relatório finaliza insistindo para que os cientistas usem o documento como um guia, e ainda faz algu-
mas considerações finais que devem ser observadas e buscadas pelos pesquisadores: [1] Desenvolvimento de 
vetores e hospedeiros mais seguros: Uma realização importante e encorajadora da reunião foi a constatação de 
que  bactérias especiais e vetores que têm uma capacidade limitada para multiplicar fora do laboratório pode 
ser construído geneticamente, e que o uso destes organismos poderiam melhorar a segurança do DNA recom-
binante. [2] Procedimentos laboratoriais: Com relação aos procedimentos laboratoriais fica clara responsabili-
dade do investigador principal que tem obrigação de informar o pessoal do laboratório dos perigos potenciais 
das experiências antes de serem iniciadas. O relatório enfatiza que é necessária ampla e aberta discussão de 
modo que cada participante individual do experimento compreenda completamente a natureza do experimento 
e de qualquer risco de que possa estar envolvido. Todos os trabalhadores devem ser devidamente treinados 
nos procedimentos de contenção que são projetados para controlar o risco, incluindo ações de emergência em 
caso de perigo. Também é recomendado que se apropriem da vigilância em saúde de todo o pessoal, incluindo 
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monitoramento sorológico a ser realizados periodicamente. [3] Educação e reavaliação: Os relatores enten-
dem que a investigação na área de DNA Recombinante irá se desenvolver muito rapidamente, desta forma é 
necessário um acompanhamento constante, através da atualização do andamento das pesquisas em reuniões, 
workshops em nível internacional.

 A disseminação da educação com relação aos procedimentos de segurança e da reflexão ética na pesqui-
sa do DNA Recombinante, é bem salientado no relatório, e a periódica reavaliação de métodos, metodologias 
e conhecimentos é uma ferramenta que possibilitaria um maior controle sobre as pesquisas, pelos próprios 
cientistas, onde se pode rever as previsões e caminhos da pesquisa a luz de novos conhecimentos e técnicas. 

 As observações no item relativo a Novos Conhecimentos do relatório, fica claro que no estágio onde as 
pesquisas se encontram ainda há um desconhecimento relacionado a como as bactérias modificadas poderiam 
se portar no mundo exterior ao dos laboratórios, tanto com relação ao conhecimento sobre a sobrevivência 
das bactérias modificadas no mundo exterior quanto ao seu potencial de infecção.

AVALIAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASILOMAR

A Conferência de Asilomar se mostrou desde o início extremamente polêmica, não apenas pelo assunto 
em si, já bastante instigante, mas pelas implicações que poderiam decorrer dependendo de seus resultados. A 
Conferência foi um marco, primeiro por reunir um grupo significativo de cientistas, advogados, representantes 
do governo e a imprensa, segundo pelo fato dos cientistas estarem discutindo as possíveis implicações que suas 
pesquisas poderiam acarretar. 

É claro que opiniões divergentes ocorriam, mas os temas eram direcionados para a resposta de quatro 
macro questões: [1] Quais eram os benefícios que se ofereciam, de modo que o público se convencesse da 
“urgência” desse avanço sobre o futuro? [2] Deveriam as medidas de segurança se concentrar nos meios físicos 
de confinamento das bactérias dentro dos laboratórios, ou seria melhor recorrer a uma forma de segurança 
biológica? [3] Deveriam os cientistas fazer experimentos a fim de avaliarem o grau de risco futuro e a sua na-
tureza e [4] até onde deveria ir o beneplácito nacional e internacional com essas medidas, e como seria obtido 
esse assentimento9 .

As orientações sobre procedimentos laboratoriais e a descrição de níveis de segurança para tipos de 
experiências, demonstrou a preocupação com a segurança de procedimentos que ainda não tinham total enten-
dimento de suas consequências. Berg,10 salienta que ainda hoje países proíbem o cultivo de plantas e animais ge-
neticamente alterados, mas aponta um paradoxo, que demonstra uma certa confusão relacionada aos OGM’s, 
uma vez que para o desenvolvimento de medicamentos e tratamentos criados com a mesma tecnologia não são 
objeto de qualquer tipo de embargo.

O resultado prático da conferência foi que a moratória relacionada às pesquisas do DNA Recombinante 
estava suspensa, isto é, os cientistas estavam liberados para voltarem a trabalhar na pesquisa, observando as 
normas de segurança, haja vista que os procedimentos elencados no relatório deveriam ser suficientes para a 
condução segura de novas pesquisas. 

Contudo, aqui temos uma limitação de previsibilidade, os cientistas somente podem prever aquilo que 
o nível de desenvolvimento técnico científico em que eles se encontram possibilitam que eles prevejam sem 
entrar no campo da ficção científica, isto é, usando um bom senso científico, porém o próprio desenvolvimento 
da ciência e da tecnologia podem apresentar novas possibilidades que na época não poderiam ser concebidas 
intelectualmente. Porém havia um interesse em se retomar, o mais rápido possível, as pesquisas, e a discussão e 
uma posição positiva relacionada ao desenvolvimento do DNA Recombinante traria um olhar mais benevolente 
por parte da impressa e representantes do governo.  

A conferência finalizou com um conteúdo técnico de cuidados e orientações relacionados às pesquisas, 
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mas com relação ao seu conteúdo de reflexão ética e extrapolações relacionadas ao desenvolvimento das pes-
quisas e suas consequências de fato deixaram a desejar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se entender que a moratória relativa às pesquisas do DNA Recombinante e posteriormente à con-
ferência de Asilomar foi um atraso ou desperdício de tempo? Alguns pesquisadores dirão que sim, e a argumen-
tação é que após 30 anos do aparecimento do DNA Recombinante, convivemos com produtos desenvolvidos 
por esta técnica sem grandes sobressaltos ou prejuízos, seja do ponto de vista do ser humano ou do meio 
ambiente. O fato é que os procedimentos adotados pelos cientistas ao se depararem com as possibilidades e 
riscos desta nova técnica se mostraram dentro daquilo que muitos pensadores apresentam como bom preceito 
da bioética, a precaução, responsabilidade, livre informação e a deliberação, porém com limitações decorrentes 
ao próprio conhecimento científico do momento.

A conferência de Asilomar ocorreu em um momento particular da história da ciência, havia uma desco-
berta inovadora que apresentava grandes possibilidades, mas não se conhecia com clareza a suas consequên-
cias, e as especulações que se faziam com relação aos riscos e o mal uso das pesquisas criaram um receio na 
comunidade científica de que pudesse ocorrer uma “normatização” forçada por parte do governo, e isto era o 
que os pesquisadores menos queriam, desta forma foi possível criar procedimentos em que houvesse o acordo 
entre os vários cientistas e autoridades que participaram da conferência e uma clara demonstração à população 
de que os envolvidos nas pesquisas tinham preocupações e procedimentos éticos que garantiria o bom uso 
desta técnica. Hoje em dia, afirma Berg10 o modelo da conferência não é mais possível, uma vez que há pouco 
consenso na própria sociedade sobre as mais variadas questões éticas, tais como pesquisas como células-tronco 
embrionária, testes genéticos, somáticos e terapia genética germinal, e espécies vegetais e animais modificados 
e, portanto, pouco incentivo a procurar um compromisso. Compromisso nesses casos só pode ser obtido por 
meios políticos, onde a regra da maioria prevalece. 

Será que, de fato, um modelo tal qual a conferência de Asilomar não é mais possível? Percebe-se que a 
conferência ocorre para atender as preocupações dos cientistas, que eram várias, definir parâmetros para a 
pesquisa para que a moratória fosse baixada e as pesquisas pudessem continuar, impedir a ingerência de órgãos 
governamentais nos procedimentos da ciência, impulsionar o avanço científico, mas também de promover o 
debate para avaliar os riscos e procedimentos necessários para o bom uso da técnica. Nestes aspectos pode-se 
dizer que a reunião foi um sucesso, as pesquisas foram liberadas, não houveram grandes acidentes com a mani-
pulação em OGM’s, a regulação governamental é mínima e há claros benefícios para a sociedade de forma geral. 

O formato da conferência representa uma possibilidade de, se não de consenso absoluto, pelo menos um 
momento de discussão e apreciação de temas que representem dilemas éticos, tais como o DNA Recombinante. 
Desta forma a Conferência de Asilomar se estruturou em um modelo incipiente de comitê de bioética, em que 
como já foi dito, foi conduzido pela discussão e pela responsabilidade de seus componentes. E como visto, na 
conferência haviam pontos de vistas diferentes, mas muitos aceitaram recuar um pouco para poder continuar 
a passos mais lentos, porém, sem grandes impedimentos a longo prazo. Talvez a maior lição da conferência de 
Asilomar tenha sido de que, de fato, não podemos chegar a consensos totais, mas somos capazes de concluir 
acordos que sejam ao menos minimamente responsáveis e que recuar nem sempre signifique perder, mas sim 
poder avançar com um nível de segurança e assertividade maior. Atualmente existem outras forças que se im-
põe, e o poder econômico que envolve as pesquisas na atualidade é um deles, o que representa um motivo a 
mais para a participação da sociedade de forma deliberativa e acompanhamento dos processos desenvolvidos 
nestas tecnologias emergentes e, assim sendo, podemos entender que à conferência de Asilomar pode repre-
sentar um modelo de atenção para com pesquisas das quais ainda não sabemos como podem ou devem ser 
conduzidas. 
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar algumas das propostasapresentadas sob o título 
de Bioética global, bem como as perspectivas que a ela se contrapõem, no intuito de explicitar a dinâmica 
discursiva nesse campo e oferecer subsídios à análise da própria viabilidade de uma Bioética global. Para tanto, 
foram traçados os seguintes objetivos específicos, correspondentes aos itens de desenvolvimento:a) apresentar 
a proposta de Bioética global em Potter e autores contemporâneos; b) apontar as críticas realizadas ao projeto 
na perspectiva do pluralismo moral; c) analisar propostas descoloniais produzidas em face do risco de imperia-
lismo moral. Adotou-se a metodologia dialética e foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental. Perce-
beu-se a existência de múltiplas correntes denominadas de Bioética global, as quais, em síntese, distribuem-se 
em umcontinuum entre a noção de uma Bioética global com conteúdo mínimo e de cunho uniformizador, até 
a sua redução a um papel procedimental. Com isto, pretende-se contribuir com o esclarecimentoda dinâmica 
discursiva neste campo e suas potencialidades.

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA GLOBAL. UNIVERSALISMO. PLURALISMO.
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1 INTRODUÇÃO

O intenso processo de globalização conduz à comunhão de agendas e ações em âmbito internacional, che-
gando-se a mencionar o campo da saúde global. Isto resulta na busca por diretrizes morais e jurídicas comuns, a 
exemplo dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, cada povo e cultura apresenta particularidades no enfrenta-
mento de cada uma das problemáticas que se apresentam à Bioética. Diante desse contexto, tem-se como objeti-
vo geral analisar algumasdas propostasapresentadas sob o título de Bioética global, bem como as perspectivas que 
a ela se contrapõem, no intuito de explicitar a dinâmica discursiva nesse campo e oferecer subsídios à análise da 
própria viabilidade de uma Bioética global. 

Para tanto, serão desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: a) apresentar a proposta de Bioética 
global em Potter e autores contemporâneos; b) apontar as críticas realizadas ao projeto na perspectiva do plu-
ralismo moral; c) analisar propostas descoloniais produzidas em face do risco de imperialismo moral. Adotou-se 
a metodologia dialética e foram realizadas pesquisas de natureza bibliográfica e documental. Os resultados deste 
trabalho são a reunião e confronto de posicionamentos variados em torno da (in)viabilidade do projeto de uma 
Bioética global, sendo que o próprio se apresenta com conotações diversas na contemporaneidade. Dessa forma, 
é possível esclarecer a multiplicidade de perspectivas nessa seara e sua potencialidade.

No primeiro item, foi destacada a multiplicidade de propostas referidas como Bioética global,muitas delas 
dissonantes daquela delineada por Potter na década de 1970. A ideia de Bioética global surgiu como a necessidade 
de criação de uma ciência da sobrevivência, por meio da reunião de saberes humanos e biológicos, capaz de incor-
porar a ética na prática científica de tomada de decisões, em prol da manutenção da vida no planeta. Atualmente, 
como se verá, alguns autores consideram a Bioética global como uma bioética comum entre as nações e povos, 
cujo conteúdo mínimo seriam os direitos humanos. Embora essa última perspectiva pareça prevalecer, ela é dura-
mente questionada por diversos bioeticistas.

Esse contraponto com a ideia de Bioética global foi a questão chave desenvolvida no segundo item do de-
senvolvimento. Como ser verá, existem posicionamentos que negam a possibilidade de uma Bioética global diante 
da constatação do pluralismo moral, cabendo à Bioética um papel eminentemente procedimental. Por outro lado, 
existem autores que assumem um posicionamento conciliatório, a saber, têm como premissa o pluralismo moral, 
mas acreditam na possibilidade de consensos, podendo a Bioética reunir os valores comuns entre os povos e, 
ainda, exercer um papel uniformizador. Há quem aponte, ainda, como será explicitado, que o conteúdo mínimo 
da Bioética global seriam os direitos humanos, ainda que interpretados conforme as particularidades de um dado 
local.

No terceiro e último item do desenvolvimento chamou-se atenção para correntes da Bioética Latino Ame-
ricana, nomeadamente a Bioética descolonial, Bioética crítica, Bioética de intervenção e Bioética de proteção. 
Situar algumas das correntes da Bioética no contexto regional é importante, na medida em que são referenciais 
teóricos que nasceram da percepção de que existe um contexto particular a ser levado em consideração. É curio-
so notar, como será apontado mais adiante, que algumas dessas propostas, a despeito de terem sido construídas 
para atender as especificidades de uma dada região, reivindicam para si uma possível aplicação universal. Passados 
esses três momentos, nas considerações finais, é feita retomada do conteúdo citado e são tecidos comentários 
sobre as premissas a serem observadas no delineamento da possibilidade de uma Bioética global. 

2 PROJETOS EM DIREÇÃO À BIOÉTICA GLOBAL: POTTER E AUTORES CONTEMPORÂNEOS

Van Rensselaer Potter foi um dos primeiros autores a se referir à Bioética como campo do saber em 
1970. No ano seguinte, publicou a obra Bioethics: Bridge to the Future.Como analisa Plascencia1, sua proposta 
adveio da identificação da necessidade urgente de desenvolvimento de uma sabedoria que proporcionasse à 
humanidade o usodo conhecimento para o bem social, pois dele advém os guias para a ação. Potter se referiu 
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a esse conhecimento “metalinguístico” como ciência da sobrevivência, devendo esta partir da biologia em seu 
sentido mais amplo e incluir elementos essenciais das ciências sociais e humanidades, especialmente a filosofia.

Propôs o termo Bioética justamente para ressaltar os componentes mais importantes dessa nova sabe-
doria a ser alcançada: o conhecimento biológico e os valores humanos. Acreditava que a ética humana não pode 
se separar da compreensão realista da ecologia em seu sentido mais amplo, que são necessárias as éticas da 
terra, do consumo, da população, dentre outras capazes de promover a ação com vistas à relação da natureza 
humana com o mundo. Apontou que muitas decisões políticas são tomadas ignorando-se o conhecimento bioló-
gico disponível, desafiando-o e atentando contra o futuro do homem e dos recursos naturais que o sustentam1.

Em 1988, Potter publicou o seu segundo livro: Global bioethics, building on the Leopold legacy. Dezessete 
anos depois da sua primeira publicação, pontuou que havia chegado o momento de reconhecer que não se pode 
analisar as diversas opções médicas sem levar-se em conta a ecologia e os problemas da sociedade em uma 
escala global.É da responsabilidade de todos a organização de grupos interdisciplinares que acessem o conheci-
mento humano capaz de postergar ou impedir a extinção da espécie humana, bem como analisar os elementos 
culturais que estão acelerando a destruição do ambiente na atualidade1. 

De acordo com as lições de Neves e Osswald2, a proposta de Potter, portanto, é a de construção de uma 
nova disciplina ou ciência que, reunindo conhecimentos da Biologia e Ciências Humanas, se debruçaria sobre a 
ética ecológica, com vistas à sobrevivência humana, e a ética médica, garantindo-se o bem-estar do ser huma-
no. Ao propor que se alcance uma sabedoria que se ocupe das consequências práticas desse conhecimento em 
benefício da sobrevivência humana, incorpora a ética e a reflexão moral no universo científico. É introduzida a 
indagação sobre o propósito do conhecimento. A moralidade, portanto, deixa de ser um elemento social ex-
terno e se torna parte inalienável da produção do saber científico3.

Barros4 explica que a intensificação do processo de globalização na década de 1990 intensificou os de-
bates em torno da Bioética Global, a qual veio a assumir sentidos diversos ao originariamente atribuído por 
Potter. Constatou-se que vários problemas tratados no âmbito da Bioética adquiriram um alcance planetário, a 
exemplo das pesquisas envolvendo seres humanos, o tráfico de órgãos, as desigualdades no acesso à saúde, den-
tre outros. Daí foram iniciados os debates sobre qual modelo de Bioética seria o mais adequado para oferecer 
respostas a esses problemas de alcance global. Maliandi5refere que a “Ética global” poderia ser compreendida 
como um produto da globalização da ética, na medida em que o avanço inexorável desse fenômeno demanda 
uma análise ética dos seus impactos.

Para Benatar, Daar e Singer6, a Ética para a Saúde Global é um modo de combinar valores amplamente 
compartilhados, a exemplo do respeito à vida humana, os direitos humanos, a equidade, a liberdade, a demo-
cracia, o meio ambiente sustentável e a solidariedade. Dessa forma, seria possível promover um uso pacífico e 
beneficente do conhecimento e do poder. Esta, que seria uma nova disciplina, propõe a tomada de consciência 
para a melhoria da saúde e formas de lidar com o que a ameaça em nível global. Não se pode negar a inter-
dependência global das relações humanas, na medida em que as decisões e formas de vida em uma parte do 
mundo têm efeitos cada vez mais claros e imediatos em outras localidades.Exemplo disso são as pandemias, 
como a ocorrida com a gripe H1N1.

Outra proposta de compreensão da Bioética Global, de autoria de Solbakk7, é a denominada Bioética de 
libertação. De acordo com ele, a Bioética deixou de ser um espaço de contestação dos abusos do poder, tendo 
sido incorporada ao complexo médico-industrial para justificar as suas ações. Ela deveria reavaliar a sua própria 
fundação conceitual e normativa, de modo a se tornar uma Bioética Global, a saber, uma Bioética não limitada 
ao horizonte moral norte-americano e às visões de mundo ocidentais, capaz de abraçar a diversidade cultural. 
A partir da Filosofia da Libertação delineada por Dussel, o autor sugere que a Bioética Global se torne uma 
Bioética da Libertação, atenta às relações de opressão e movida pelo respeito ao discurso do outro.

Para Neves e Osswald2, a Bioética global conota o conjunto de teorias e práticas divulgadas e implanta-
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das em diversos países, com destaque ao que há de comum na Bioética em espaços heterogêneos. Em outras 
palavras, representa a reunião das contribuições de diversas partes do mundo, em uma perspectiva uniformi-
zadora, sem deixar de contemplar e articular as especificidades das bioéticas locais. Há uma tendência recente 
de centralização da Bioética em temáticas particulares, negligenciando-se o desafio da unidade e coerência de 
pensamento em todo o mundo, o que constitui ameaça à validade da sua reflexão e credibilidade da sua prática. 
A Bioética não pode se deixar instrumentalizar por interesses políticos, religiosos ou de outra ordem. 

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos é muitas vezes apontada como evidência de 
uma Bioética global.Nessa linha, Barros4 entende ser a Bioética globalpossível,tendo como conteúdo mínimo 
a teoria dos direitos humanos. Embora tais direitos não possam ser estendidos a todo problema da Bioética, 
entende que eles configuram o mínimo de tutela que se deve garantir a todo ser humano perante o uso indis-
criminado da biotecnologia. Assinala a necessidade de se enfrentar o problema da fundamentação da Bioética 
global, do contrário, ela correrá o mesmo perigo que atualmente ronda os direitos humanos: a crise da univer-
salidade. Para uma tutela adequada dos direitos humanos faz-se imprescindível um acordo mínimo sobre a sua 
fundamentação. 

O intento de fundar a Bioética Global e torna-la possível através dos direitos humanos, contudo, divi-
de a comunidade científica. Há quem se refira, a exemplo de Byk, à construção de uma etnobiética enquanto 
superação do paradigma dos direitos humanos. Outros demonstram otimismos e tomam como ponto de parti-
da as declarações da Unesco, na medida em que o seu processo de elaboração visou a concepção de princípios 
da Bioética universais capazes de transitar por diversas culturas. Certo é que o problema da universalidade 
transcultural da Bioética se impõe, seja a nível estritamente ético, seja na tentativa de encontrar uma universa-
lidade compartilhada a partir dos direitos humanos4.

3 PROPOSTAS ALTERNATIVAS À PRETENSÃO UNIVERSALISTA DA BIOÉTICA GLOBAL

Cunha e Lorenzo8observam que há autores que negam a possibilidade de um consenso moral universal. 
Dentre eles está Engelhardt, para quem as diferentes comunidades morais ao redor do globo discordam não só 
quanto à definição de práticas moralmente (in)corretas, mas também sobre as premissas básicas que sustentam 
o juízo moral. Chega a refutar a própria validade da DUBDH, referida como um conjunto de princípios vazios 
incapaz de dar conta da disparidade moral que marca a contemporaneidade. O reconhecimento do pluralismo 
moral o faz rejeitar quaisquer argumentos a favor de uma universalidade moral e de uma Bioética universal. 
Uma possível Bioética global precisaria ser fundada, necessariamente, em uma ética procedimental, que propi-
ciaria acordos pacíficos entre os participantes do mercado de interesses morais.

Em sua obra Fundamentos da Bioética, Engelhardt9 salienta a inexistência de uma Bioética essencial fora 
de uma perspectiva moral particular. A existência de interpretações morais diferentes faz com que a Bioética 
esteja, necessariamente, no plural. Ao longo da história, tentativas de se alcançar uma comunidade moral ho-
mogênea desencadeou processos violentos, a exemplo da Alemanha Nazista e da União Soviética Stalinista. 
Mesmo diante da mais brutal repressão, a diversidade persiste. Para o autor deve-se, portanto, reconhecer a 
diversidade e oferecer meios seculares para que, do heterogêneo, possam advir acordos morais. As bioéticas, 
no plural, seriam o preço da pós-modernidade e da visão multicultural.

Pessini10alerta que hádiversos paradigmas de Bioética. Há os modelos principialista, liberal-utilitarista, das 
virtudes, do cuidado, personalista, feminista, dentre outros. Cada um deles se ampara em visões antropológico-
-filosóficas distintas. Se levado em conta os valores culturais, é possível falar-se em bioéticas latino-americana, 
anglo-americana, europeia e asiática. Nas palavras do autor: “Estamos diante de um pluralismo de visões de 
valores éticos e, mais do que falar de uma bioética, no singular, de cunho global e universal, válida para toda a 
humanidade, estamos falando de ‘bioéticas’, no plural”10. Mesmo no seio de uma mesma corrente há divergên-
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cias ou, até mesmo, antagonismos.
Segre11, ao defender uma Bioética livre, entende ser “[...] inadmissível o estabelecimento de uma doutrina 

bioética, válida para determinados grupos sociais, comunidades, nações ou conjunto de países”. Seria possí-
vel, por outro lado, traçar uma estratégia de abordagem comum dos problemas relacionados à vida e saúde 
humanas. O autor reconhece, ainda, a necessidade de regulamentação social para que haja uma convivência 
harmônica, o que justifica a existência de codificações das mais diversas naturezas, como as religiosas e legais. 
A Bioética, enquanto campo de estudo, pode ser dotada de uma metodologia comum, mas necessariamente 
absorve múltiplas propostas, referidas como correntes da Bioética.

Para Ramos12, tanto teorias pluralistas quanto teorias universalistas podem se mostrar temerárias. Me-
lhor do que abraçar uma ou outra bandeira, postura que seria marcada por certa “cegueira epistemológica”, 
seria admitir a possibilidade de diálogo entre elas. Uma aplicação útil e crítica do universalismo somente seria 
possível se tiver, a todo momento, contraponto no pluralismo, e vice-versa.Para ele, a Bioética deve supor três 
elementos: a) “mínimos éticos” – consensos políticos em torno de agendas, procedimentos, metas e produtos 
da prática científica; b) mecanismos políticos e jurídicos abrangentes de corresponsabilidade e cooperação; c) 
educação para uma cultura bioética laica e interdisciplinar. Contudo, antes de enfrentar a relação entre univer-
salismo e pluralismo, seria preciso consolidar a Bioética enquanto ferramenta de interpretação da realidade.

Beauchamp e Childress13 sustentam a possibilidade de uma moralidade comum universal, fruto histórico 
da experiência humana. Como explicitam Cunha e Lorenzo8, o núcleo dessa moralidade comum seria com-
posto por diversas normas, como “não matar”, “dizer a verdade”, “não punir o inocente”, dentre outras. Além 
do nível da moralidade comum, composto por normas universais e abstratas, haveria o nível das moralidades 
particulares, composto por normas não universais, concretas e ricas de conteúdo. Tais moralidades distinguem-
-se entre si pelas especificidades na aplicação das normas universais. Para os autores, não se pode esperar que 
uma teoria seja universalmente aceita, superando as limitações de tempo e espaço que impõem, a cada grupo 
e localidade, características próprias.

Romeo-Casabona14, por sua vez, aponta que as peculiaridades culturais conduzem a diferenças relevantes 
entre os países. Há pluralismos ideológicos inclusive em um mesmo Estado, o que dificulta encontrar pontos 
de consenso a respeito da incorporação de determinadas tecnologias. Por outro lado, os direitos humanos têm 
assumido um papel uniformizador, mesmo entre países não ocidentais. Exemplo disso é que países que não ti-
nham os temas da Bioética em pauta passaram a adotar determinados mecanismos jurídicos, como proclamar o 
consentimento informado como direito básico de todo paciente. Nessa linha, o autor refere que têm sido feitos 
esforços na direção de uma ética transcultural, que não recaia na imposição de uma ética determinada sobre os 
demais, sobretudo por conta do acelerado processo de globalização econômica e tecnológica.

Na perspectiva de Have15, a Bioética global deve representar mais que uma questão geográfica. Trata-
-se de referência a fenômenos que têm uma dimensão global, a saber, independem da especificidade de uma 
dada cultura ou sociedade. Isso não quer dizer que a Bioética global seja um campo unificado de indagações e 
comportamentos homogêneos, ou ainda que haja um acordo internacional sobre valores fundamentais. Pelo 
contrário: a dimensão global provoca o repensar das estruturas éticas correntes, torna mais presente a consci-
ência da localidade de cada moralidade, bem como estimula a busca por pontos de vista morais compartilhados 
globalmente. Ainda de acordo com ele, se há valores compartilhados, frutos de um diálogo intenso e contínuo, 
pode-se concluir que há uma comunidade global, ainda que haja diferenças na aplicação daqueles.

4 PROPOSTAS POR UMA BIOÉTICA DESCOLONIAL E LATINO-AMERICANA: O 
UNIVERSALISMO E OS RISCOS DE IMPERIALISMO MORAL

Nascimento16, partindo de uma outra perspectiva, propõe uma Bioética descolonial. Tem como premissa 
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a colonialidade, a saber, padrão de poder instaurado na Modernidade que hierarquiza populações a partir de 
um parâmetro eurocentrista, direcionando a força produtiva e o modo de produção de conhecimento tipica-
mente europeu como o único válido e universalmente aceito. Para o autor, essa perspectiva é importante na 
América Latina, fruto e vítima da colonização que é, na medida em que permite melhor analisar as condições 
sociais que vulneram a população e fragiliza o próprio conhecimento aqui produzido. Esse modo de dominação 
se caracteriza, sobretudo, pela relação de superioridade – racial, cultural, epistêmica, econômica etc – entre os 
colonizadores europeus e as populações colonizadas.

Ainda de acordo com Nascimento16, nessa relação, a diferença assume uma conotação específica confor-
me propósitos de poder. Na diferença entre o europeu civilizado e os bárbaros reside a legitimação da intromis-
são na sua forma de vida e na violência perpetrada para “educá-los”. Diante da globalização do poder colonial, 
dinâmica que se faz presente ainda na contemporaneidade, faz-se necessária a busca pela descolonização da 
diferença. Para ele, a Bioética pode ser um campo propício à identificação de uma diferença não hierarquizante, 
singular, que não seja vetor de vulnerabilidade. Para tanto, a Bioética deve ser dialogada, o que pressupõe admi-
tir e enfrentar os problemas e contradições do diálogo.

Cunha e Lorenzo8 propõem que a Bioética Global seja compreendida na perspectiva de uma Bioética Crí-
tica, também de inspiração descolonial. A denominação “Bioética Crítica” abrangeria aportes teóricos advindos 
da teoria crítica de Frankfurt e os estudos sobre colonialidade. Os autores explicam que a escola de Frankfurt 
visava desenvolver estudos interdisciplinares que contribuíssem para a emancipação dos grupos sociais explo-
rados e excluídos pela organização social capitalista. A história deve ser fonte de compreensão das estruturas 
e interações socioculturais que sustentam as relações de dominação e exclusão. Sob essa perspectiva, a Bioé-
tica crítica leva em consideração o processo histórico de colonização, exploração e escravização do povo dos 
continentes americano, africano e asiático, responsável pelas disparidades sociais entre países colonizadores e 
colonizados.

De um modo geral, a teoria crítica propõe que a prática científica seja motivada pela busca da eman-
cipação dos grupos humanos historicamente explorados e excluídos. Nessa linha, a Bioética crítica nega a 
racionalidade instrumental, a saber, aquela que primeiro determina o fim a ser alcançado para posteriormente 
estabelecer ações estratégicas para alcança-lo, sem realizar juízo moral dessas ações. Essa tem sido a forma de 
racionalidade predominante e teve papel crucial no desenvolvimento do capitalismo. Em contraposição, Haber-
mas descreveu a racionalidade comunicativa: forma de coordenar ações coletivas a partir do diálogo livre. Ao 
adotaressa proposta como base procedimental para a tomada de decisões, a Bioética crítica nega a formulação 
procedimental de Engelhardt, bem como a moralidade comum universal de Beauchamp e Childress8.

Ferrer e Álvarez17 acreditam ser difícil admitir a universalidade na ordem da ética normativa concreta, a 
despeito da universalidade do fato moral. Algumas normas referidas por seus defensores, a exemplo da proi-
bição do assassinato, que parecem dotadas de um alto grau de universalidade, seriam, em verdade, preceitos 
tautológicos. Pode haver uma herança moral comum subsistente, mas é inegável a fragmentação cultural própria 
da pós-modernidade. Há muitos projetos de descolonização na América Latina que buscam alternativas locais 
à mundialização de projetos que, embora também locais, são apresentados como globais porque são oriundos 
de regiões geopoliticamente centrais.Vide, por exemplo, a Bioética de Intervenção, capitaneada por Porto e 
Garrafa, e a Bioética de Proteção, cujos protagonistas são Schramm e Kottow.

A Bioética de Intervenção, ao identificar a insuficiência do principialismo norte-americano na resolução 
de problemas típicos dos países periféricos, é apresentada como perspectiva adequada ao enfrentamento dos 
aspectos sociais da produção de doenças, que atende às peculiaridades do campo da saúde pública e do cenário 
de desigualdade que se faz presente em países como o Brasil. Neste campo, deve-se priorizar as políticas que 
privilegiem o maior número de pessoas durante o maior espaço de tempo possível, e que resulte nas melhores 
consequências. No campo das relações privadas e individuais, por sua vez, deve-se buscar soluções viáveis em 
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atenção ao contexto e suas contradições18.
Porto e Garrafa assumem como marco teórico a noção de corporeidade, na medida em que o corpo con-

figura a materialização da pessoa em suas dimensões física e psíquica. Os indicadores de prazer e dor indicariam 
a necessidade e as diretrizes para intervenção. Diante das diferenças intra e entre culturas, esses marcadores 
somáticos são capazes de apontar aquilo que é fundamental à vida do indivíduo e da sociedade, podendo-se 
identificar o que é essencial e comum entre as diversas culturas. Compreendem a existência e sobrevivência do 
indivíduo como o substrato absoluto a partir do qual as culturas desenvolvem as suas diferenças e adotam os 
direitos humanos enquanto expressão consensual da moralidade coletiva18.

Observe-se que, embora tenha a sua construção motivada pela insuficiência dos paradigmas bioéticos até 
então existentes para lidar com a realidade latino-americana, a Bioética de Intervenção assume contornos que, 
de acordo com seus autores, permitem que seja aplicada em âmbito global. O mesmo se percebe na proposta 
da Bioética de Proteção. Schramm e Kottow19 propõem o princípio da proteção por entenderem ser ele o mais 
adequado para enfrentar problemas relacionais com a saúde pública. Proteção implica na atitude de resguardar 
e atender às necessidades essenciais de um indivíduo pois, uma vez satisfeitas, o permitirá ter condições de 
atender a outras necessidades e interesses. O que o distingue do paternalismo e da beneficência é que a avalia-
ção do bem do outro é feita sob a perspectiva deste, em direção ao seu empoderamento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde que proposta por Potter, a Bioética Global vem assumindo diversas conotações. Potter tinha em 
mente uma Bioética capaz de reunir os saberes biológicos e sociais, na tentativa de incorporar as reflexões de 
natureza ética na prática científica em prol da sobrevivência humana, ameaçada pela depredação contínua do 
meio ambiente. Tal intento haveria de ser global, sobretudo porque se trata de uma questão que não reconhece 
fronteiras. Desde então, surgiram novas propostas sob esse mesmo título. Muitas delas atribuem à Bioética 
global a reunião daquilo que é compartilhado pelas diversas sociedades e culturas, ora numa perspectiva uni-
formizadora, ora numa perspectiva transcultural, sendo comum a referência à teoria dos direitos humanos 
enquanto seu conteúdo mínimo.

Há quem entenda, por outro lado, que esse mínimo (bio)ético é inatingível, pois a pluralidade é tamanha 
que torna inviável a chegada a um consenso global. A Bioética deveria assumir um perfil procedimental, a 
saber, oferecer condições de possibilidade para a celebração de acordos morais. Há propostas, ainda, que se 
encontram entre esses dois extremos, que distinguem o nível da moralidade comum do nível da moralidade 
particular. O primeiro abrange as normas gerais e abstratas, de cunho universal, e o segundo se refere às normas 
concretas e locais. Sendo a Bioética Global substancial ou procedimental, certo é que ela reúne o encontro de 
interesses de extensão global que, ora estimula o diálogo intercultural para a resolução de problemas comuns 
e, nessa caminhada, tanto pode reforçar os particularismos como promover a revisão de determinadas práticas.

De forma parcial, pois a presente pesquisa encontra-se em andamento, entende-se que, para ser viável, 
o delineamento de um projeto de Bioética global possíveldeve ter em vista dois âmbitos: a) formal/procedimen-
tal – no qual seriam reunidas as máximas compartilhadas pela humanidade; b) material/substancial – plano em 
que são tomadas as decisões concretas e no qual há interferências diretas do local, tempo e cultura em que 
se ambienta os atores envolvidos. Por mais que existam normas de natureza internacional, a exemplo daquelas 
previstas nas Declarações da Unesco, não se pode ignorar que cada cultura possui suas particularidades. Vide, 
como exemplo, o surgimento de propostas de Bioética latino-americana. Entende-se que a pesquisa contribuirá 
com a fundamentação da Bioética enquanto área do saber e sua adequação à realidade multicultural que se 
apresenta na pós-modernidade.
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RESUMO

O objetivo do presente trabalho foi discutir sobre a exclusão do atletismo da Rússia e de outros atletas 
dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro por motivos de dopagem. Para isso, buscou-se levantar notícias atuais 
veiculadas na mídia e refletir criticamente à luz do Olimpismo, da Ética e da Bioética. Os casos de doping têm 
sido associados ao escândalo da potência olímpica Rússia, gerando reflexões no meio jornalístico e acadêmico. 
A prática do doping fere, no mínimo, onze princípios da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Hu-
manos, firmada por 191 países em 2005. A Agência Mundial Anti Doping (WADA) pediu ao Comitê Olímpico 
Internacional (COI) o impedimento da Rússia de participar da edição das Olimpíadas Rio 2016 nas modalidades 
de Atletismo. Em contrapartida, Yelena Isinbayeva, recordista mundial do salto com vara e campeã olímpica, 
argumentou que é injusto que toda a nação seja excluída em detrimentos do erro de alguns atletas e dirigentes. 
A WADA, decretando a medida de excluir todos os atletas do atletismo russo, pode ter cometido um equívoco 
manchando a história daqueles esportistas que prezam pelo Fair Play. A vitória no esporte só é justa quando se 
joga de maneira limpa. O Olimpismo, que se baseia na alegria do esforço, no valor educacional do bom exemplo 
e no respeito pelos princípios éticos fundamentais universais, só terá sentido se as normas forem cumpridas.

PALAVRAS-CHAVES: JOGOS OLÍMPICOS. DOPING. BIOÉTICA.
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INTRODUÇÃO

O doping pode ser entendido como “a (utilização de) substância ou método que possa melhorar o de-
sempenho esportivo e atente contra a ética esportiva em determinado tempo e lugar, com ou sem prejuízo 
à saúde do esportista” ¹. Desde os tempos antigos, o doping é uma ferramenta de upgrade para melhorar o 
desempenho físico. Na Grécia antiga, por exemplo, há aproximadamente três séculos antes da era de Cristo, 
atletas olímpicos visavam melhorar o desempenho nas competições ingerindo chá de ervas, cogumelos, testí-
culos de touro, dentre outros ². Nas Olimpíadas de Berlim (1936), o nazismo, a fim de provar que a raça ariana 
era superior, estimulou atletas alemães ao uso de qualquer artifício para alcançar o pódio³. Depois da 2ª Guerra 
Mundial, inúmeros meios de dopagem foram elaborados pelos alemães. Outras nações, notando o aumento de 
desempenho dos atletas germânicos, também optaram por usufruir destes métodos. Percebendo que a situa-
ção gerava desigualdades consideráveis, em 1967, a Comissão Médica do Comitê Olímpico Internacional (COI) 
estabeleceu uma lista de substâncias proibidas 4, e já em 1968, nos Jogos Olímpicos de Inverno da França, o 
controle de dopagem estava sendo realizado. Entretanto, apenas em 1976, nas Olimpíadas do Canadá, a primei-
ra testagem para anabolizantes foi realizada 5.

DESDOBRAMENTOS RECENTES DO CASO DE DOPING DA RUSSIA

O doping atrapalha, principalmente, o fair play dos esportes em competições de alto rendimento. Os 
casos mais divulgados têm sido associados ao escândalo da potência olímpica Rússia, gerando reflexões no meio 
jornalístico e acadêmico: “O escandaloso caso de doping russo, denunciado no documentário da TV estatal 
alemã ARD em 2014, fere, no mínimo, onze princípios da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Hu-
manos, firmada por 191 países em 2005” 6.

 Em resposta a tentativa ilícita de obter rendimento por parte de alguns atletas e da Federação Russa de 
Atletismo, a Agência Mundial Anti-Doping (WADA) pediu ao Comitê Olímpico Internacional (COI) o impedi-
mento da Rússia de participar da edição das Olimpíadas Rio 2016 nas modalidades de Atletismo 7. Em contra-
partida, Yelena Isinbayeva, recordista mundial do salto com vara e campeã olímpica, argumentou que é injusto 
que toda a nação seja excluída em detrimentos do erro de alguns atletas. Ela defendeu a revisão da sentença e 
punição somente para aqueles que estão realmente envolvidos no processo: “Você não pode desclassificar toda 
a equipe. Devemos entender o caso, sem responsabilizar todos os atletas. Será um escândalo se não formos 
admitidos nos Jogos Olímpicos. Acho que a IAAF irá decidir a nosso favor em março”, disse à TV Russa RIAC. 
No dia 27 de março, a IAAF (International Association of Athletics Federations) iria decretar um parecer defi-
nitivo sobre a participação ou não da Federação Russa de Atletismo nos Jogos Olímpicos do Rio8, mas a decisão 
definitiva foi adiada para o dia 17 de junho de 2016,  na reunião de conselho da IAAF, em Viena, quando a força-
-tarefa que investiga o avanço da Rússia em relação a seus controles antidoping apresentaria seus resultados 9.

No dia 17 de junho, o conselho da IAAF não se convenceu com as reformas feitas pelo sistema antido-
ping russo, e manteve a decisão de suspender o atletismo da Rússia do RIO 2016: “A IAAF decidiu de forma 
unânime que a Rússia não cumpriu com as condições e, portanto, não poderia ser reintegrada (...). Como pre-
sidente da IAAF, gostaria de ver o maior número possível de países competindo, mas minha responsabilidade é 
ter o maior número de atletas limpos. Não foi uma decisão fácil. É um dia triste. Qualquer que fosse a decisão, 
seria triste. Há humanidade aqui, não foi fácil”, disse o presidente da entidade que rege o atletismo, Sebastian 
Coe, em coletiva de imprensa 10. Entretanto, apenas quatro dias após o anúncio da IAAF, o presidente do COI, 
Thomas Bach, surpreendeu ao anunciar que atletas da Rússia e do Quênia, de qualquer modalidade esportiva, 
deveriam provar individualmente que estariam limpos para competir nos Jogos Olímpicos. Os atletas teriam 
que apresentar as cartas de inscrição emitidas por seus respectivos Comitês Nacionais e Federações espor-
tivas, se submeterem a exames antidoping em laboratórios internacionais credenciados pela Agência Mundial 
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Antidoping e obter aprovação das federações internacionais que regem seus respectivos esportes. O problema 
é que essa declaração abriria brecha para que os atletas do atletismo russo pudessem competir representando 
a bandeira de seu país 11.

Em 1º de julho, A IAAF aceitou o pedido de Yuliya Stepanova para competir no Rio como atleta indepen-
dente. Yuliya é uma das principais responsáveis por delatar o esquema de trapaças, e está refugiada nos EUA. A 
liberação serviu como uma espécie de delação premiada pela contribuição da atleta especialista em 800m rasos 
12. Entretanto, novamente em decisão divergente, o COI anunciou que Stepanova está fora dos Jogos Olímpicos, 
alegando seguir critérios definidos pelas Federações Internacionais, como por exemplo, o requisito de que um 
atleta russo só poderia competir se nunca testou positivo ou recebeu suspensão por doping. A atleta foi suspen-
sa, em 2013, por dois anos, por conta de irregularidades com seu passaporte biológico. O marido de Stepanova 
e ex-funcionário da Agência Antidoping Russa (Rusada), e também delator do esquema, julgou injusta a decisão: 
“A mensagem que o COI está passando é: ‘se você quiser mudar as coisas, não o faça, continue trapaceando, 
não mude, não tente mudar nada’. Não acho que seja a mensagem que entidades éticas queiram passar”. A 
WADA e a Agência Americana Antidoping (Usada) declararam apoio à atleta após a exclusão 13.

No dia 21 de julho, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) negou a apelação do Comitê Olímpico Russo e 
de 68 atletas do atletismo da Rússia para competir nos jogos. A CAS referendou a decisão da IAAF, mantendo 
a exclusão 14. Yelena Isinbayeva, em uma entrevista à uma agência russa de atletismo, desabafou: “Obrigada a 
todos por terem enterrado o atletismo. Isso é puramente político”. Ainda revoltada com a decisão da CAS, pu-
blicou em sua conta no Instagram: “Deixem todos estes atletas estrangeiros pseudo-limpos (de doping) terem 
um suspiro de alívio e ganharem suas medalhas de pseudo-ouro sem nós. A força sempre temida” 15. A bicampeã 
olímpica disse que não virá ao Rio sem representar sua bandeira.

Recentemente, mais um capítulo importante deste complexo caso surgiu. O The New York Times 16, em 
16 de julho, publicou uma notícia de que uma mais uma bomba viria à tona. Segundo o periódico, pelo menos 
10 organizações nacionais antidoping (entre elas EUA, Alemanha, Espanha, Suíça, Japão e Canadá), e mais de 
20 grupos de atletas olímpicos do mundo todo, se uniram para pedir a exclusão total (de todas as modalida-
des esportivas) da Rússia dos Jogos Olímpicos de Verão Rio 2016. A bomba seria a publicação de um relatório 
de uma investigação sobre um esquema russo de doping dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi. 
Fato interessante, e que pode gerar reflexões acerca de questões que extrapolam o esporte aos leitores mais 
atentos, é que quem esteve à frente do apelo ao Comitê Olímpico Internacional para a exclusão da Rússia foi 
os EUA, que, segundo o texto do The New York Times, contribuiu com dezenas de milhões de dólares para a 
Agência Mundial Antidoping desde o início dos anos 2000. Em confirmação ao que o jornal americano cravou, 
dois dias após a notícia, uma comissão independente da WADA, chefiada pelo canadense Richard McLaren, 
confirmou em um relatório detalhado, de aproximadamente 100 páginas, que o governo russo teve participação 
ativa nos casos de doping dos Jogos de Inverno de Sochi. Com isso, o comitê executivo da WADA solicitou ao 
COI o banimento de todos os atletas russos, independente da modalidade esportiva, dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de 2016 17.

Por fim (ao menos até o momento da publicação do presente estudo), o COI decidiu por manter a 
participação dos atletas russos nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de Janeiro, exceto aqueles que 
representam o atletismo 18. Thomas Bach disse que foi uma decisão difícil, mas que o COI tentou encontrar a 
melhor escolha possível diante dos princípios de Responsabilidade Coletiva e Justiça Individual 19. Caso a decisão 
fosse a de banir todos, 387 atletas seriam barrados. Abaixo estão descritas as condições para a participação dos 
esportistas da Rússia, de acordo com o portal eletrônico Globoesporte.com 20:

1.    O COI não vai aceitar a entrada de nenhum atleta russo nos Jogos Rio 2016 a não ser que o atleta cumpra 
as condições abaixo.

2.    A entrada será aceita pelo COI apenas se o atleta for capaz de providenciar evidências para satisfação total 
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de sua Federação Internacional (FI) em relação aos seguintes critérios:
• As FIs*, quando estabelecerem sua lista de atletas russos elegíveis,  deverão aplicar o código da Wada e outros 

princípios acordados pelo conselho olímpico (21 de junho de 2016).
• A ausência de um teste anti-doping positivo não pode ser considerado suficiente pelas FIs.
• AS FIS deverão levar um histórico de análises individuais de cada atleta, levando em conta apenas testes inter-

nacionais confiáveis, e especificações de cada esporte do atleta e suas regras, para certificar um nível de ação.
• AS FIs deverão examinar as informações contidas no relatório da Comissão Independente e procurar na Wada 

o nome dos atletas e das Federações Nacionais que estejam implicados. Se ninguém estiver implicado, seja 
um atleta, um oficial ou uma Federação Nacional, pode ser aceito para a entrada ou o credenciamento para 
os Jogos Olímpicos.

• As FIs também deverão aplicar suas respectivas regras em relação às sanções das Federações Nacionais.
3.    O Comitê Olímpico Russo (ROC) não está permitido a dar entrada de qualquer atleta aos Jogos Olímpicos do 

Rio 2016 que já tenha sido punido por doping, mesmo que ele ou ela já tenha cumprido a sanção.
4.    O COI vai aceitar a entrada pelo (ROC) apenas se a FI do atleta esteja satisfeita que a evidência dada atinja 

as condições 2 e 3 acima e se for apoiada por um especialista da lista do CAS apontada por um membro do CAS, inde-
pendente de qualquer organização de esportes envolvidas nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

5.    A entrada de qualquer atleta russo aceita em última instância pelo COI será sujeita a um rigoroso programa 
de testes fora de competição de acordo com a FI e com a Wada. Qualquer impedimento para esse programa vai ser 
seguida pela exclusão imediata de sua credencial pelo COI. 

DISCUSSÃO

A que preço buscar a vitória no esporte? De quais meios se valer para atingir os objetivos? 
Essas questões perpassam a cabeça de atletas, treinadores, clubes e meios ligados ao meio esportivo 

com frequência. A suspeita de que o adversário conseguiu um grande feito por conta de meios que extrapolam 
as regras são inevitáveis. Será que a felicidade observada em pódios e estampadas em revistas e jornais por 
conta de um grande feito é autêntica? Vale tudo pela busca dessa situação prazerosa? Para Hans Jonas 21, todos 
os homens almejam a felicidade. Essa busca faz parte da natureza, de nossa essência. O fato de a busca (pela 
felicidade) estar tão enraizada em nossa natureza faz dela um objetivo legítimo.

 O que, no entanto, devemos analisar é: qual o sentido do espírito olímpico e do Fair Play?
Origem do Fair Play e da ideia de Olimpismo
Para os gregos, a dignidade de uma competição não residia nos resultados, mas no espírito competitivo e 

guerreiro para que um objetivo fosse alcançado pela superação e esforço ²². Seguindo o que os gregos acredita-
vam ser bom, é imprescindível que citemos o que representava a Areté nos tempos da Grécia Antiga ²²:

Areté equivale ao latino virtus que representa hombridade, valor. No sentido cavalheiresco 
da palavra se expressa o conjunto de qualidades que fazem do homem um herói. O vigor, a 
saúde, a beleza, a força e a destreza são considerados expressões da areté do corpo, ao pas-
so que a sagacidade, a bondade, a prudência, o senso de justiça, o amor às artes e a agudeza 
mental são areté do espírito. A areté é, pois a condição espiritual das almas superiores unida 
à capacidade de ação. O adjetivo agathós (bom), que corresponde ao substantivo areté, é 
aplicado ao homem que reúne as qualidades de valentia e nobreza, àquele que tanto na guer-
ra como em sua vida privada pratica regras de conduta inatingíveis ao comum dos mortais.

 O conceito de Areté do meio esportivo, com o passar dos séculos, foi transcendido no conceito de Fair 
Play. Na Idade Média, a honestidade e lealdade dos participantes era uma exigência em Torneios de Cavaleiros. 
No século XIX, na Inglaterra, o esporte com raiz aristocrática ganhou força, e era regido pelos princípios de 
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cavalheirismo e Fair Play ²³. Para se ter uma ideia, o termo Fair Play foi citado pela primeira em 1595, por William 
Shakespeare, porém sem vínculo algum com o fenômeno esportivo ²². Entretanto, o Fair Play virou importante 
ferramenta para quem defende que o esporte não é somente a busca competitiva pela vitória. Gruppe, citado 
por Rubio e Carvalho ²², define Fair Play como:

A adesão voluntária às regras esportivas, princípios e códigos de conduta, obedecendo o 
princípio da justiça e renunciando a vantagens injustificadas. A “Educação Olímpica” seria 
como uma “escola de cavalheirismo prático”, ensejando a oportunidade de aprender que o 
sucesso é obtido não apenas através do desejo e da perseverança, mas também que é con-
sagrado unicamente através da honestidade e da justiça.

Pierre de Coubertin, buscando reformar o sistema educacional francês e atraído pela metodologia das 
escolas públicas inglesas, viajou até a Inglaterra. Lá, percebeu que era desenvolvida uma pedagogia esportiva, 
pautada pelo princípio da nobreza, que servia como ferramenta para a construção de valores morais 24. 

Depois de vários estudos e de viagens, Pierre de Coubertin elaborou seu projeto para os Jogos Olím-
picos baseados no ideário do Olimpismo. Era uma tentativa de resposta à crise social e política vivida na Fran-
ça, causada pela rápida industrialização e urbanização, o que aumentou a pobreza e os conflitos 25. Os Jogos 
Olímpicos então passaram a representar uma esfera normativa e educacional de valores éticos na humanidade. 
Koulouri, citado por Engelman e Perrone 25, pontua que Coubertin conseguiu aproximar o esporte moderno 
com os antigos Jogos Olímpicos, por meio da incorporação dos significados e rituais presentes nestes eventos.

Para complementar, o Comitê Olímpico Internacional (COI), em 2007, resumiu a ideologia do Olimpismo 
de Pierre de Coubertin declarando 26:

O Olimpismo é uma filosofia de vida que exalta e combina em um conjunto equilibrado as 
qualidades do corpo, da vontade e da mente. Misturando esporte com cultura e educação, o 
Olimpismo busca criar um modo de vida baseado na alegria do esforço, no valor educacional 
do bom exemplo e no respeito pelos princípios éticos fundamentais universais.

 Discussão sob o prisma de diferentes visões moralistas
Se observarmos esse breve apanhado que expõe as raízes do espírito olímpico, perceberemos que utili-

zar-se do Doping e de meios não legais para subir ao pódio não condiz com toda a ideologia pensada inicialmen-
te. Todavia, há autores que defendem o uso destes métodos, hoje ilegais, com argumentos que quase sempre 
vão para o caminho da diminuição das desigualdades.

O esporte, muitas das vezes, tem características excludentes, o que pode produzir desigualdades. Eu-
gen König, citado por Vaz 27, questiona a ilegitimidade do doping: “se ele é condenado em nome da igualdade 
de chances para todos, como conviver com as diferenças gritantes de estrutura para o treinamento corporal 
presentes em diferentes países?”

Em defesa do cumprimento das regras, já há algum tempo, Pires 28 diz que elas (as regras) existem base-
adas no princípio das comparações objetivas, que está diretamente ligado ao princípio de que todos são iguais 
e têm as mesmas possibilidades de vencer. Por isso, garante-se uma certa justiça e inquestionabilidade nos 
resultados obtidos. Outra razão, segundo o autor, é a necessidade de expansão do movimento esportivo. A 
quantificação do resultado é o que realmente vale, e por isso as desigualdades de toda ordem (física, financeira, 
social etc.), mesmo que variáveis determinantes são desconsideradas.

É interessante partilharmos do trecho de Rubio & Carvalho 22, citando Cox (1999) e Maratuna dos Santos 
& Tercitano, que trata do sentido de se praticar e prezar pelo Fair Play:

Relativo a isso pode-se afirmar que o mais importante que pode existir na realização de 
alguns esportes como o tênis, por exemplo, não é o uso da raquete, nem da rede, nem da 
quadra, pois numa prática improvisada todos esses elementos podem ser substituídos. O 
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mais importante para se conseguir o prazer da prática do tênis, ou de qualquer modalidade 
esportiva competitiva, é a existência de um adversário, o que implica na necessidade do 
respeito mútuo, alicerce do fair play.

É bem sabido que o alto desenvolvimento biotecnológico, se aplicado no melhoramento humano de 
forma indevida, pode gerar desigualdades na disputa esportiva 29, além de oferecer riscos para o atleta 30. Em se 
tratando da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 31, relembramos que os casos de dopagem da 
Rússia ferem no mínimo onze princípios da declaração. Especificamente em seu Artigo 10º, a DUBDH procla-
ma que “A igualdade fundamental de todos os seres humanos em dignidade e em direitos deve ser respeitada 
para que eles sejam tratados de forma justa e equitativa”. Esse princípio fica muito difícil de ser verdadeira-
mente cumprido quando se pensa em competição de atletas para alguma competição de alto nível. Em cada 
nação, cada cultura, cada formação existem métodos diferentes a serem empregados visando um determinado 
objetivo. Esses caminhos dependem de diversos fatores, como clima, estrutura de treinamento, conhecimento 
dos profissionais envolvidos, genética, nutrição, dentre outros. No entanto, o que a WADA quer pregar é que, 
em competições oficiais, nenhum atleta se valha de substâncias ou meios que visivelmente não se enquadram 
nas regras pré-estabelecidas, e que caracterizem então uma tentativa de trapacear, tanto dos atletas como dos 
técnicos, federações etc. Quando alguns atletas utilizam de recursos desproporcionais, como o doping, um alto 
desempenho pode ser obtido, o que pode gerar discriminação entre as nações e desigualdades de disputas 6.

 Além disso, há de se mencionar os prejuízos que os envolvidos têm quando se explode um escândalo 
como o da Rússia. Segundo um portal de notícias brasileiro 32, Iogo após as quatro suspensões do Comitê Olím-
pico Russo, atletas americanos enviaram uma carta aberta ao COI e à WADA pedindo a investigação de atletas 
russos de outras modalidades. A IAAF, em meio a toda essa turbulência, perdeu patrocínios de empresas como 
a Adidas e a Nestlé. Com isso, o programa IAAF Kids, que já atendeu mais de 15 milhões de crianças no mundo 
todo, foi diretamente afetado, pois a Nestlé era sua maior incentivadora.

Ainda segundo o mesmo portal 32, dentro do prazo de duas semanas na Rússia, dois ex-dirigentes da 
Agência Russa Antidopagem (Rusada), morreram repentinamente. No dia 3, o diretor fundador da Rusada, Vya-
cheslav Sinev morreu de causas não esclarecidas. No dia 15, Nikita Kamaev, ex-diretor da entidade, faleceu de 
infarto fulminante. Nikita Kamaev foi um dos cinco dirigentes que renunciaram ao cargo quando as denúncias 
sobre o doping no atletismo russo foram realizadas.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Além do doping gerar desigualdades entre as nações, a seleção de um grupo específico de atletas para 
buscar alto rendimento por meios ilegais, como na Rússia, evidentemente priva os demais atletas russos de 
buscarem seus sonhos e objetivos em pé de igualdade. Ao mesmo tempo, a imagem daqueles que, teoricamen-
te, conseguiram alcançar grandes feitos de maneira limpa e digna fica em xeque. Em contrapartida, a WADA, 
decretando a medida de excluir todos os atletas russos, pode ter cometido um equívoco, manchando a história 
de atletas que prezam pelo Fair Play.

As contradições nas medidas e discursos entre a IAAF e o COI fragilizam a decisão de banir atletas por 
supostos envolvimentos em esquemas de dopagem. Além disso, quando se pune preventivamente atletas de 
competir em qualquer competição por suspeitas de doping generalizado, escancara-se a deficiência no controle 
antidoping do período pré-competitivo, competitivo e pós-competitivo.

Entendemos que a vitória no esporte é justa quando se joga de maneira limpa, ou seja, quando o ven-
cedor e demais competidores respeitam as regras da competição. Cabe a cada um a escolha de decidir se a 
busca pela felicidade de subir ao pódio será percorrida seguindo as regras e o que o princípio do Olimpismo 
defende, ou se será assentada em meios que, pelo menos até o presente momento, não são aceitos pela moral 
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vigente. Contudo, o doping e qualquer prática injusta no âmbito esportivo e em outras esferas sociais deve ser 
combatido de maneira consciente. Lembrando-se de Hans Jonas, precisamos deixar um bom legado moral para 
as futuras gerações.

A exclusão do atletismo da Rússia pode ter relação com questões aqui não apontadas, como domínio 
político, poderio capitalista, colonialismo moral e outras, e que necessitam de maior aprofundamento. Por isso, 
sugerimos que a temática seja estudada e analisada sob outros aspectos e saberes.
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SUICÍDIO ASSISTIDO X CUIDADOS PALIATIVOS DE QUALIDADE: 
UMA DISCUSSÃO A PARTIR DO MODELO DE BENEFICÊNCIA

Prof.ª. Drª. Daiane Martins Rocha Esis Steines

Centro Universitário de Brusque, Brusque, SC, Brasil; daiane.mar@gmail.com

RESUMO 

Neste trabalho toma-se o modelo de beneficência baseada na confiança como um procedimento etica-
mente defensável para lidar com os conflitos na bioética clínica, sendo baseado em uma visão aristotélica do 
bem como um fim último, e também em uma filosofia da medicina que esclarece qual seria o fim (telos) dessa 
prática humana. Pellegrino e Thomasma, como proponentes desse modelo, sintetizam suas reflexões em qua-
tro itens a serem considerados quando se quer promover o bem do paciente, sendo dispostos em uma ordem 
hierárquica, evitando os problemas que concepções como a do principialismo de Beauchamp & Childress en-
frentaram por conta de os princípios serem prima facie. No modelo de Pellegrino e Thomasma há um princípio 
único: o da beneficência. E para que o bem do paciente seja promovido eles apresentam quatro componentes, 
a saber, 1) o bem último; 2) o bem enquanto ser humano; 3) o bem conforme compreendido pelo paciente; e 4) 
o bem biomédico. A partir desse esquema conceitual e ao mesmo tempo prático, discorre-se acerca do suicídio 
assistido e dos argumentos apresentados a partir do modelo de beneficência contra essa prática. Apresenta-se 
como alternativa viável e moralmente defensável o aprimoramento dos cuidados paliativos, que estariam de 
acordo com a concepção do telos da medicina apresentada por Pellegrino e Thomasma e se manifestam como 
um ato de verdadeira compaixão e cuidado, que busca eliminar o desconforto e os efeitos físicos, sociais e es-
pirituais da doença, e não o próprio paciente.

PALAVRAS CHAVE: CUIDADO PALIATIVO. BENEFICÊNCIA. QUALIDADE.
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INTRODUÇÃO

Esse artigo almeja mostrar algumas razões contra o suicídio assistido, segundo o modelo de beneficência 
baseada na confiança, proposto por Edmund Pellegrino1 e David Thomasma na obra For the Patient́ s Good, pu-
blicada originalmente em 1988.

Em um primeiro momento, serão exploradas algumas das possíveis causas que levam um paciente a de-
sejar um suicídio assistido, apresentando também algumas alternativas a esse procedimento, que embora seja 
ilegal no Brasil, é praticado em países como a Holanda, Bélgica, Suíça entre outros locais, e também em alguns 
estados dos EUA, como Oregon, Vermont, Washington, New Mexico e Montana.

No Reino Unido, quando a proposta de legalização do suicídio assistido estava sendo votada, pudemos 
ver os movimentos contrários a essa prática e suas faixas com os dizeres “Assist us to live, not to die” (Ajude-nos 
a viver, não a morrer). E é essa a ideia do presente artigo: mostrar que o cuidado genuíno na área da saúde 
envolverá eliminar as causas do sofrimento e da dor do paciente que muitas vezes o leva a desejar morrer.

Em um segundo momento, serão apresentados os cuidados paliativos de qualidade como sendo o melhor 
investimento no tratamento da dor e do sofrimento de pacientes crônicos e terminais, e que por tratar o pa-
ciente com dignidade, os cuidados paliativos podem lhe restaurar o ânimo pela vida e evitar que atos como o 
suicídio assistido sejam desejados ou mesmo, que haja a necessidade de sua legalização. Os cuidados paliativos 
seriam, de acordo com o modelo de beneficência, uma melhor forma de lidar com o sofrimento e dor de um 
paciente, evocando a compaixão, como o “sentir com o outro” e buscando eliminar o sofrimento e não aquele 
que sofre.

Por fim, são apresentadas algumas razões contra o suicídio assistido de acordo com o modelo de benefi-
cência, entre elas, algumas das razões apresentadas pelo professor Edmund Pellegrino no texto The Case Against 
Euthanasia and Physician-Assisted Suicide (não publicado), e outros textos, em que ele salienta que esse procedi-
mento deve ser rejeitado, sobretudo porque ele viola o primeiro princípio da beneficência da ética médica, que 
prevê a ajuda, cura, e o alívio da dor e do sofrimento. Segundo Pellegrino2, a suposta benevolência na morte 
intencional é ilusória, não sendo uma ação em benefício do paciente, mas danosa ao bem da sociedade.

SUICÍDIO ASSISTIDO: POSSÍVEIS CAUSAS E ALTERNATIVAS 

Antes de examinar algumas das possíveis causas que levam os pacientes a desejarem o suicídio assistido, 
cabe defini-lo propriamente:

O suicídio assistido consiste no auxílio por parte do profissional da saúde do processo de 
morte do paciente, através do fornecimento de medicamentos, sejam esses pílulas, injeções 
etc. A diferença entre o suicídio assistido e a eutanásia é que no suicídio assistido é o pa-
ciente quem pratica a ação última que o levará a morte, ou seja, o médico apenas fornece os 
meios solicitados, e o paciente decide se irá utilizá-los e quando.3

As principais causas apontadas pelos pacientes que desejam um suicídio assistido são: dor, sofrimento, 
sentimento de invalidez, ou mesmo, de “perda de dignidade”. Não é apenas a dor física, mas também o sofri-
mento que provém das relações com familiares e com a sociedade, em que o paciente pode se sentir como 
“inútil” e como um problema para seus familiares e para a sociedade, e não como alguém que merece viver e 
receber o tratamento adequado. Embora existam diferentes casos, Pellegrino aponta que, em geral, é questio-
nável até mesmo definir se o paciente tem autonomia para tomar tal decisão, visto que o paciente que deseja o 
suicídio assistido muitas vezes se encontra:

[...] em situação de dor, ansiedade, sentimento de rejeição por aqueles que são saudáveis, 
afetado por um sentimento de culpa e indignidade, percebendo a si mesmo como um fardo 
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social, e econômico ou emocional para outros.4

Assim, percebe-se que muito do desconforto que o paciente sente é de fonte emocional, psicológica e 
social, e que poderia ser revertida pela valorização dessas pessoas, que, ainda que não possam fazer as mesmas 
atividades que faziam antes, ainda podem fazer e apreciar tantas outras, e esse é o papel dos cuidados paliativos, 
conforme será tratado mais à frente. O papel das famílias e da sociedade deve ser em valorizar essas pessoas, 
não de sugerir, mesmo que indiretamente, que suas vidas não têm mais valor e que a melhor opção seria a 
morte. 

Outro ponto importante no que se refere aos pacientes crônicos ou terminais que desejam o suicídio 
assistido é a dor. Pacientes sofrem nas UTI’s todos os dias com dores que são retratadas como insuportáveis, o 
que faz de suas vidas uma agonia sem fim. Apesar de existirem opioides, que são medicamentos utilizados para 
controle da dor, como a morfina, muitas vezes seu uso não é feito de forma adequada, usando dosagem abaixo 
do que seria necessário para controlar a dor dos pacientes, por medo dos efeitos colaterais.

Essa falta de conhecimento dos profissionais da saúde acerca dos métodos e quantidades adequadas para 
a analgesia leva muitos pacientes a sofrerem dores intensas, e nesses casos, a morte parece ser a saída para o 
alívio. Mas não só a falta de conhecimento sobre os métodos de analgesia, como o receio de serem envolvidos 
em questões judiciais impede os profissionais da saúde de fornecerem adequado controle da dor. O uso de 
doses maiores de opioides poderiam levar à morte do paciente por supressão respiratória, o que certamente 
levaria os familiares a responsabilizarem o médico por essa morte. Embora não seja o tema desse artigo, vale 
lembrar que existem muitos artigos que apontam para resultados contrários, em que os pacientes que são ade-
quadamente medicados para controle da dor vivem mais e melhor. Por outro lado, alguns artigos esclarecem 
a aplicação do princípio do duplo-efeito, que salienta o fato de que, se um paciente terminal vier ao óbito por 
supressão respiratória, quando o efeito esperado era o alívio da dor, o profissional da saúde não pode ser acu-
sado de ter acelerado o processo de morte do paciente, visto que o bem almejado era o alívio da dor, sendo 
a morte um efeito secundário.

Em casos onde pacientes sofrem muito e não respondem bem a tratamentos, os médicos 
deveriam providenciar toda a medicação disponível para o controle da dor, independen-
temente da possibilidade de abreviação da vida que tais medicamentos possam ocasionar 
como efeitos colaterais, desde que o paciente esteja de acordo. Essas práticas são defensá-
veis a partir do princípio do duplo efeito [...]. Através do princípio do duplo efeito, quando o 
uso de medicação para controle da dor tem efeitos colaterais graves, seu uso é controlado 
através do equilíbrio entre danos e benefícios.5 

Sendo assim no que se refere aos pacientes com dor insuportável, ao invés de fornecer o suicídio assisti-
do, a direção que deveria ser tomada é a inversa, de modo que os médicos tomassem conhecimento adequado 
acerca dos métodos de analgesia, suas possibilidades e mitos, a fim de fornecer o máximo de conforto possível 
ao paciente, de modo que “o mandamento moral não é extinguir a vida do paciente porque os médicos são 
inaptos no controle da dor, mas educar melhor os médicos em métodos modernos de analgesia”.6

CUIDADOS PALIATIVOS DE QUALIDADE: TRATANDO A DOR E O SOFRIMENTO

A palavra ‘paliativo’ vem do latim ‘pallium’ que significa ‘manto ou cobertor’. Essa palavra que durante 
as Cruzadas se referia ao manto que protegia os cavaleiros, mais tarde, com os estudos da enfermeira Cicely 
Saunders se tornou uma nova forma de cuidar. Entre 1958 e 1965, Saunders realizou um estudo sistemático de 
1.100 pacientes com câncer avançado no St. Joseph’s Hospice. Esse estudo descritivo e qualitativo foi baseado 
em anotações clínicas e gravações de relatos de pacientes e demostrou como era possível proporcionar o efe-
tivo alívio da dor. 
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Este estudo mostrou o efetivo alívio da dor quando os pacientes foram submetidos a esque-
ma de administração regular de drogas analgésicas em contrapartida de quando recebiam 
analgésicos “se necessário”. Este trabalho publicado por Robert Twycross nos anos 1970 põe 
por terra mitos sobre os opiáceos. Foram mostradas evidências que os opiáceos não causa-
vam adição nos pacientes com câncer avançado e que a oferta regular destes medicamentos 
não causavam maiores problemas de tolerância. O que se ouvia nos relatos dos pacientes 
era alívio real da dor.7

A partir de então, passou-se a administrar analgésicos antes que o paciente se queixasse de dor, o que 
já foi um grande avanço, e abriu espaço para muitas outras discussões e estudos acerca de como melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes.

 A definição de ‘cuidado paliativo’ proposta pela Organização Mundial da Saúde, em 2002, foi a seguinte: 

Cuidado Paliativo é a abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus fami-
liares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio 
do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e 
outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual.8

Entre as ações que visam promover a qualidade de vida de pacientes e familiares e a prevenção e alívio 
do sofrimento, compreendidas hoje como cuidados paliativos estão: a ministração de doses adequadas de me-
dicamentos para controle da dor, a avaliação e o tratamento da dor e de outros problemas de natureza física, 
psicossocial e espiritual, terapias através de equipes interdisciplinares, envolvendo fisioterapia, terapia ocupa-
cional, acompanhamento de nutricionista, musicoterapia, leituras, passeios, contato com a natureza etc.

Conforme apresentado no livro Cuidado Paliativo, publicado pelo CREMESP, uma ação paliativa é:

Qualquer medida terapêutica, sem intenção curativa, que visa a diminuir, em ambiente hos-
pitalar ou domiciliar, as repercussões negativas da doença sobre o bem-estar do paciente. 
É parte integrante da prática do profissional de saúde, independente da doença ou de seu 
estágio de evolução.

Assim, vê-se que o cuidado paliativo não é prerrogativa apenas de pacientes crônicos ou terminais, mas 
pode funcionar juntamente com outros tratamentos, embora sua função não seja curativa, e sim de aliviar sin-
tomas e trazer mais qualidade de vida ao paciente.

O MODELO DE BENEFICÊNCIA E ALGUMAS RAZÕES CONTRA O SUICÍDIO ASSISTIDO 

Em um primeiro momento, faz-se necessário relembrar, ainda que brevemente, um pouco da Filosofia 
da Medicina proposta por Pellegrino e Thomasma.9 Os autores chamam atenção para o fato de que o telos das 
práticas médicas nos conduz ao bem do paciente, já que esse é o fim das profissões da saúde: promover o bem 
do paciente.

Os autores propõem um modelo bioético baseado na beneficência, na confiança que ambas as partes 
precisam ter uma na outra, no telos da medicina, e para definir o que seja esse bem do paciente, propõem uma 
lista de quatro elementos a serem considerados na tomada de decisões, dispostos em uma ordem hierárquica, 
que começa com o bem último do paciente, e por fim, se analisa o que seria medicamente indicado naquele 
caso, o que os autores se referem como ‘o bem médico’:

1.O bem último ou final, o telos da vida humana como é percebido pelo paciente, sua visão 
a respeito do significado e destino da existência humana, [...]“a preocupação última”, aquela 
na qual nos voltamos para buscar por uma justificação final de nossos atos se todas as razões 
secundárias ou intermediárias falham. 
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2.O bem do paciente enquanto uma pessoa humana, o bem que é baseado na sua capacidade 
enquanto ser humano de raciocinar, e, portanto, de escolher e expressar tais escolhas atra-
vés da fala a outros seres humanos que também podem raciocinar e falar. [...]

3.Os melhores interesses do paciente, ou seja, a percepção subjetiva do paciente da quali-
dade de vida que a intervenção pode produzir, e se ele considera ou não isso é consistente 
com seus planos de vida, metas e objetivos. [...]

4.O bem clínico, biomédico e médico – o bem que deve ser alcançado por intervenções 
médicas em um estado de uma doença particular.10

No primeiro item, percebe-se a preocupação dos autores com o elemento espiritual: aquilo que dá senti-
do à vida do paciente, aqueles valores que são o seu último recurso, e o exemplo bastante utilizado na Bioética 
para ilustrar esse elemento do bem do paciente é o caso de pacientes que são Testemunhas de Jeová e que 
não aceitam transfusão sanguínea. No caso dessa crença, receber a transfusão sanguínea fere seus princípios e 
compromete a vida eterna, que certamente é percebida como mais valiosa que a vida temporal. Para Pellegrino 
e Thomasma, esse bem último precisa ser respeitado, pois define o telos ou finalidade daquela vida, que seria 
obedecer ao seu criador e se preparar para uma vida eterna.

No segundo elemento, vemos a questão do bem do paciente enquanto pessoa humana, que se refere ao 
que distingue o ser humano dos demais animais, a sua racionalidade e a capacidade de deliberar e fazer escolhas, 
o que na bioética chamamos de ‘autonomia’. O bem do paciente enquanto pessoa representa essa capacidade 
de escolha que os seres humanos têm e que não deve ser suprimida por nenhum profissional da saúde.

O terceiro item do bem do paciente diz respeito aos melhores interesses do paciente, isto é, à percepção 
que o próprio paciente tem de sua situação clínica e o que espera dos tratamentos indicados. Pode envolver 
situações como fazer um tratamento que prolongue sua vida por alguns dias ou um mês, o que na perspectiva 
de um paciente pode ser apenas doloroso e uma prolongação do processo de morte, mas que para outro vai 
significar viver para ver o nascimento de um neto ou bisneto. Por isso a importância do diálogo na relação 
médico-paciente, para que ambas as partes saibam das possibilidades e dos benefícios esperados, que podem 
variar de caso a caso.

E por fim, o bem médico, que são as indicações de tratamento ou procedimentos para aquele quadro da 
doença, e que é o bem promovido de acordo com o conhecimento obtido ao longo dos estudos pelos profis-
sionais da saúde e pela ciência, compondo um dos elementos do bem do paciente. Quando não se tem acesso 
às preferências do paciente, como em emergências ou situações em que o paciente está inconsciente e não há 
nenhum representante, o bem biomédico prevalece, e o profissional da saúde deve trabalhar de acordo com os 
melhores interesses do paciente de acordo com esse bem que lhe é disponível. 

Tendo isso em vistas, será que poderíamos considerar que causar a morte de um paciente que sofre, 
mesmo que a seu pedido, seja promover o seu bem? Na perspectiva dos autores não, da mesma forma que 
também não o seria na perspectiva defendida pelo presente artigo, dado o telos da Medicina, que é beneficente, 
e dado o equívoco que seria provocar a morte do paciente ao invés de ajudá-lo, aliviando sua dor e seu sofri-
mento.

Sendo assim, nega-se que fornecer o suicídio assistido seria algum tipo de beneficência, e a seguir são 
apresentadas algumas das razões apontadas por Pellegrino11 em The Case Against Euthanasia and Physician-As-
sisted Suicide, que é um esboço que não chegou a ser publicado pelo autor, embora fosse utilizado em suas 
aulas e se mostrou como um material bastante interessante e que sintetiza alguns argumentos importantes para 
essa discussão.

Um dos pontos levantados pelo autor nesse texto é o de que a eutanásia e o suicídio medicamente assis-
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tido não são necessariamente atos de beneficência,  visto que o alívio da dor seria possível praticamente para 
todos os pacientes, que dor e sofrimento são fenômenos diferentes. Chama atenção também para o fato de 
que apenas em uma minoria dos pedidos de eutanásia ou suicídio assistido tem como motivo a dor, além de que 
as unidades de cuidados paliativos devem trabalhar para fornecer o alívio do sofrimento, administrando ainda a 
dose necessária de analgésicos para que o paciente não sinta dor. Pellegrino afirma ainda que a autonomia é ilu-
sória, argumentando acerca da vulnerabilidade do paciente, que por diversos sentimentos e pelo próprio fator 
da doença e coerção social, mesmo que velada, pode influenciar a decisão do paciente em querer um suicídio 
assistido.

Outro argumento interessante é o de que os defensores do suicídio assistido que alegam compaixão, 
apresentam uma visão distorcida da compaixão, visto que uma compaixão pelo paciente nos levaria a valorizar 
a vida do paciente, não sugerir sua morte, visto que, como salienta o autor, compaixão significa “sentir com”, 
“sofrer com”, estando presente para o sofredor. Ou ainda, quando apelam a uma “morte com dignidade”. O 
próprio modelo de beneficência vai demonstrar como a dignidade humana está relacionada ao ser humano em 
qualquer fase de sua vida, e que não é algo que ele perca por razão da doença, por mais aguda que seja. Através 
dos cuidados paliativos podemos fornecer uma morte realmente digna a pacientes crônicos e terminais que o 
suicídio assistido e a eutanásia não fornecem.

Analisando a experiência com a legalização do suicídio assistido na Holanda, Pellegrino salienta ainda o 
problema da “ladeira escorregadia”, visto que, o procedimento que a princípio estava disponível apenas para 
pacientes terminais, passou a estar disponível em outros casos, como pacientes não-terminais, menores de idade, 
pacientes com síndrome de Down, pacientes com sofrimento mental, depressão grave, demência etc., e a tendência é 
que essa possibilidade seja estendida cada vez mais, o que acaba sendo um risco para toda a sociedade, já que 
esse procedimento pode ser sutilmente sugerido a pessoas com doenças crônicas, terminais, ou simplesmente 
idosos, por conta desse alargamento das possibilidades de se aplicar o suicídio assistido.

Através dessas breves argumentações apresentadas, fica mais claro porque Beauchamp e Childress se 
equivocam quando afirmam que o modelo de beneficência com seus quatro elementos, nada mais é do que o 
triunfo da autonomia, por conta de que os primeiros três elementos diriam respeito às decisões do próprio pa-
ciente, e não do médico. Vimos ao longo desse artigo que o modelo de beneficência pressupõe o diálogo entre 
as partes, e que tem em vistas o telos da medicina, que é promover o bem do paciente, e quando esse tomar 
decisões que sejam contra o telos da medicina ou gerarem objeção de consciência aos profissionais da saúde, 
as vontades do paciente não prevalecerão, mas serão conversadas, e se, necessário, será solicitado que outro 
profissional assuma o caso, se ele concordar com o procedimento solicitado pelo paciente. Há uma clara se-
paração entre direito e moral no pensamento de Pellegrino. O suicídio assistido, a eutanásia, o aborto, podem 
ser legalizados, mas isso não faz deles moralmente aceitáveis automaticamente por conta de uma lei votada. 
Existe autonomia tanto da parte do médico quanto do paciente, mas quando se está em uma relação clínica, 
o telos daquela prática será levado em consideração, e quando o paciente não concordar, precisará procurar 
quem aceite tal procedimento.

Para encerrar esse tópico, um exemplo pode ser dado sobre o que ocorre quando o telos da Medicina 
passa a ser o lucro e não o bem do paciente, como defendido através do modelo de beneficência. Um caso de 
uma modelo brasileira que desejava entrar para o Guiness Book com os maiores seios do mundo. Ela colocou 
o limite máximo de próteses de silicone que era legalmente permitido no Brasil (há um limite por questões de 
segurança em relação à saúde da paciente). Como em alguns países prevalece o modelo da autonomia, a pacien-
te viajou para esse país onde era permitido um limite maior (ou mesmo, não há limite), e fez o procedimento. 
Dias mais tarde a paciente teve sérias complicações de saúde que quase a levaram ao óbito por conta da prótese 
estar muito além do que o seu corpo suportava. Teve uma infecção e precisou retirar as próteses. Um médico 
que aplicasse o modelo de beneficência baseada na confiança não faria esse procedimento de aumento da pró-
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tese, mesmo que a paciente quisesse, pois mais que um consentimento, o que deve reger as práticas médicas é 
o bem do paciente, e não seus caprichos, que acabam desvirtuando a razão de ser da profissão médica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dados os argumentos apresentados acerca de como o modelo de beneficência baseada na confiança 
concebe o telos beneficente da Medicina e apresenta quatro elementos que comporiam o bem do paciente, 
percebe-se que se pode até considerar o suicídio assistido legalmente defensável, mas do ponto de vista moral, 
teríamos sérios problemas ao defendê-lo, sobretudo por conta de que estaríamos considerando a morte como 
um bem, e ao invés de almejar uma “boa morte”, o alívio do sofrimento e da dor, os cuidados paliativos de 
qualidade, colocaríamos a morte dos pacientes como a melhor opção para “resolver” problemas com pacientes 
crônicos, terminais ou mesmo com deficiências ou traços não-desejáveis pela sociedade, como alerta Pellegrino 
ao citar o problema da ladeira escorregadia em seus diferentes aspectos.

Nesse aspecto, os cuidados paliativos se apresentam como a alternativa mais humanizada e como um ato 
de compaixão genuína, pois tomam para si a responsabilidade de prevenir e aliviar a dor e o sofrimento dos 
pacientes ao invés de oferecer-lhes a morte como opção, evitando muitos dos problemas sociais, psicológicos 
e emocionais que a legalização do suicídio assistido poderia trazer.
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RESUMO

Trata-se de um estudo exploratório que aborda a situação de vulnerabilidade social das mulheres cuida-
doras familiares. Investigou-se sobre o trabalho e os sentimentos destas mulheres no processo de cuidar de um 
familiar, tendo como questão norteadora: “Como o ato de cuidar dos domiciliares em situação de enfermidade 
ou cuidados contínuos quanto a higienização, alimentação, medicalização e atenção interfere na vida pessoal 
e profissional delas? ”. Para responder a este questionamento foi realizada uma coleta de dados por meio de 
entrevista semiestruturada em que 19 mulheres foram ouvidas. Como critério de inclusão essas mulheres 
deveriam exercer o cuidado de seus familiares que se encontram em situação de velhice, doença ou atenção 
especial no ambiente doméstico e não receber nenhum tipo de remuneração. Os resultados da pesquisa foram 
analisados sob a perspectiva da Teoria das Capacidades e da Ética do Cuidado. Encontrou-se que as mulheres 
cuidadoras dedicam seu tempo, cuidado, atenção e responsabilidade para dar uma vida digna ao outro. E estão 
em situação de vulnerabilidade social pois assumem a responsabilidade por cuidar, higienizar e medicar o outro 
e não recebem auxílio ou remuneração pelo o que fazem. E quando externam um quadro de sentimentos pela 
atividade que exercem, perpassam desde alegria, obrigação, conformismo e tristeza.

PALAVRAS CHAVE: BIOÉTICA. CUIDADOS. ÉTICA DO CUIDADO. TEORIA DAS CAPACIDADES.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa debruçou-se em analisar as mulheres que cuidam de um familiar em ambiente domiciliar. 
Em sua maioria, elas cuidam de idosos que são seus maridos ou seus pais. Ante isso, registra-se no Brasil enve-
lhecimento da população, cuja esperança de vida é de 71,3 anos para os homens e 78,5 anos para as mulheres1 

e também se constata a feminização da velhice. Dados da Organização Mundial de Saúde² registram que nos 
países de alta renda grande parte dos orçamentos sociais e de saúde são direcionados para o cuidado dos 
idosos. Enquanto nos países de baixa renda, este cuidado recai com frequência sobre a família e normalmente 
sobre as mulheres. 

Neste artigo objetiva-se analisar como o processo de cuidar do outro interfere na vida das 19 cuida-
doras familiares, que compõem a mostra desta pesquisa nos aspectos da vida social e nos seus sentimentos. 
Consideram-se cuidadoras familiares as mulheres que exercem o cuidado de seus familiares que se encontram 
em situação de velhice, doença ou atenção especial, sendo realizado no ambiente doméstico, sem ter vínculo 
empregatício ou receber uma remuneração formal. Investiga-se o perfil das cuidadoras familiares, como elas 
externam seus sentimentos ante o cuidar de um familiar e quanto tempo se dedicam à atividade. 

Esta é uma pesquisa exploratória (aprovada pelo Comitê de ética da PUCPR sob n. 27404114.9.0000.0020), 
realizada em três etapas. A primeira etapa foi a pesquisa teórica bibliográfica sobre a ética do cuidado, a cons-
trução da identidade de gênero e a abordagem das capacidades. A segunda etapa foi a seleção da amostragem, 
que foi realizada com 19 mulheres de Curitiba, Florianópolis e interior de Santa Catarina. As respondentes não 
serão identificadas pelo nome, mas, pela letra E – seguida de um número (E-1, E-2 e assim por diante). Os cri-
térios de inclusão na pesquisa foram: ter parentesco com o familiar sob seus cuidados e não exercer o cuidado 
como trabalho remunerado ou vínculo empregatício. Nesta etapa foi elaborado o instrumento de coleta de 
dados que foi a entrevista semi-estruturada, com um roteiro pré-elaborado, com questões que identificavam o 
perfil, a sua situação profissional e econômica e também sobre o processo do cuidar do familiar. As responden-
tes escolhiam o local e horário para a realização das entrevistas e quando autorizavam era gravadas, assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a sua identidade foi preservada. A terceira etapa foi a 
organização e análise dos resultados. Os resultados das entrevistas foram organizados nas seguintes categorias: 
perfil (idade, gênero, profissão, relação de parentesco), o processo do cuidar (tempo dedicado ao cuidar por 
dia e em anos, aprendizagem do cuidar, apoio familiar e financeiro, como concilia o cuidar do familiar com a 
vida pessoal e profissional) e sentimentos do cuidar (como externam seus sentimentos e emoções), segundo a 
Análise de Conteúdos de Bardin³. Posteriormente foi realizada a discussão e análise qualitativa dos resultados 
fundamentada na Ética do Cuidado de Gilligan4,5 e na Abordagem das Capacidades de Nussbaum6.

Ante a situação de envelhecimento da população no Brasil, os idosos tornam-se sujeitos em condições de 
vulnerabilidade social por terem uma autonomia relativa, dependem de cuidados e nem sempre a aposentadoria 
permite viverem em condições dignas. Neste sentido, compreende-se como vulnerabilidade as situações nas 
quais determinados grupos, famílias e indivíduos encontram-se incapacitados para lidar com as circunstâncias 
do cotidiano da vida em sociedade e de se movimentarem na estrutura social7. Também se deve considerar que 
os idosos necessitam de cuidados com alimentação, higiene e medicalização para levar uma vida digna. Nem 
todos os segmentos sociais conseguem pagar uma pessoa especializada na área da saúde para cuidar do doente 
em ambiente doméstico. Desta forma, recorrem a um familiar, que em sua maioria é uma mulher (gênero femi-
nino), para cuidar do membro da família que está enfermo ou com alguma deficiência ou impedimento. Segundo 
Goikoetxea8, em cada cinco casos de cuidadores do meio familiar, quatro são mulheres. As mulheres acabam 
realizando um trabalho que é invisível socialmente, mas, que permitem uma vida digna ao outro. 

Para Callado9, o cuidado é um termo de vários significados, mas tem um objeto essencial que é o outro e 
a atenção às suas necessidades, que podem ser a alimentação, a limpeza, a higiene, a cura das enfermidades e o 
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alívio do sofrimento. Concordando com Pellegrino10, o cuidado está associado à compaixão e a ajuda ao outro a 
realizar o que não pode fazer por si mesmo. Ou como afirma Boff 11, o cuidar é mais que um ato, é uma atitude 
de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro 

Esta pesquisa está na interface dos estudos da Bioética na área de gênero e dos cuidados, evidenciando 
a questão das mulheres cuidadoras (gênero feminino), que internalizam a ética do cuidado e cujo trabalho é 
invisível socialmente.  

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO FEMININO E O CUIDAR

Para discutir a temática deste artigo, considera-se importante abordar a questão da construção da identi-
dade de gênero feminino e da internalização do processo do cuidar. As mulheres ao longo da história assumiram 
a responsabilidade do ambiente doméstico, e, ao evidenciar a capacidade das mulheres de trabalhar melhor em 
redes e a facilidade de lidar com a alteridade, naturalizou-se o cuidado dos familiares como uma tarefa feminina. 
Diferentes sociedades construíram representações sociais em que as mulheres têm mais sensibilidade, afetivi-
dade e ‘jeito’ para cuidar dos outros. Torna-se então necessário diferenciar os termos sexo e gênero. Segundo 
Mathieu12, ‘sexo’ é um dado biológico e ‘gênero’ é uma construção cultural.  Neste sentido, Louro (1997a, p. 38)13 
entende que o gênero é uma construção social e são: “[...] muitos os jeitos e as possibilidades de ser homem 
e de ser mulher dependendo dos fatores sociais, inclusive a forma como eles e elas vivem a sua sexualidade”. 

Nesta perspectiva, as instituições sociais como a família e a escola têm grande contribuição na constru-
ção das identidades de gênero e como isso irá marcar a vida dos indivíduos. Coutinho (2006, p. 34)14 enfatiza 
que: “A concepção de gênero como uma construção social teria sua base material fundada em múltiplas ca-
tegorias sociais que interagem através de relações de poder”. Por muito tempo as meninas foram ensinadas a 
serem delicadas, emotivas, sensíveis e neste sentido os brinquedos adquirem significado pois ao ganhar bonecas, 
casinhas, fogões e outros elas estão sendo ‘iniciadas’ nas tarefas do cuidar, mesmo que de forma lúdica. O me-
nino, por sua vez foi ensinado a ser objetivo, racional e brincar no espaço público como na rua e no campo de 
futebol. Assim, no espaço familiar iniciam-se as distinções nas formas de educar e ensinar aos filhos os valores 
socialmente aceitos para homens e mulheres15. 

Sendo assim, historicamente, as mulheres aceitaram as imposições de ordem religiosa, jurídica, social, 
que justificavam sua inferioridade social e subordinação masculina (ao pai, marido, irmão), naturalizando com-
portamentos16. Os trabalhos como os de cuidar, limpar e ensinar, são socialmente desqualificados e cabem em 
maior número às mulheres17. As representações dos papéis sociais de masculino e feminino são construídos, 
reconstruídos e contextualizados, mas, como afirma Coutinho 14 indicam que: “[...] a relação hierarquizada com 
base na diferença entre sexos aponta na direção de um poder dominante exercido pelo homem[...], na qual a 
subordinação e desigualdade a que estão submetidas às mulheres confirmam a supremacia masculina”.

 Portanto, não se pode menosprezar a importância da família enquanto construção social na formação 
dos sujeitos e na internalização dos papéis sociais. Pois a família permanece como matriz do processo civilizató-
rio, como condição para a humanização e para a socialização das pessoas18. Neste sentido, a vida familiar para 
ser efetiva depende de condições que mantenham sua sustentação e manutenção de seus vínculos, enquanto 
experiência humana.

A ÉTICA DO CUIDADO 

O cuidar do outro existe enquanto experiência de um processo de solidariedade, pois expressa atitude 
de desvelo, preocupação e inquietação pela pessoa querida19,20. O cuidado pode ser visto através de uma ética 
feminina, baseada na receptividade, na relação e no recordar o cuidado recebido. Assim, esse modo feminino 
de pensar a ética leva as mulheres (gênero feminino) a se sentirem responsáveis pela manutenção da ligação que 
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mantém com os que lhe são próximos, e sentem no ato de cuidar do outro a concretização de suas responsa-
bilidades21.

Mas é no desenvolvimento teórico da ética do cuidado de Gilligan5 que se analisa que os homens (gênero 
masculino) parecem resolver os problemas éticos conforme os padrões de direitos e imparcialidade e as mulhe-
res (gênero feminino) consideram o contexto desde a empatia e a compaixão. Para a autora, o imperativo moral 
para as mulheres caracteriza-se na obrigação de cuidar, e para os homens, é o dever de respeitar as pessoas 
protegendo-as de qualquer interferência em sua autonomia ou nos direitos à vida e à auto realização.

  A autora reconhece que a voz feminina não é percebida ou é silenciada, enquanto aborda os problemas 
morais baseados na experiência feminina dos relacionamentos de cuidado. A experiência feminina é relacionada 
com o ciclo da vida, com o cuidado maternal primário, neste sentido, as mulheres desenvolvem uma abordagem 
moral voltada para o cuidado e as responsabilidades. Sendo assim, a ética do cuidado permite questionar a cul-
tura que opõe os gêneros, não se tratando então de uma abordagem feminina, mas uma abordagem feminista 
da ética. 

 Defende-se que certas características podem ser desenvolvidas por todos os seres humanos, entre elas, 
a habilidade de cuidar4. Assim, o cuidar pode ser compreendido como uma responsabilidade de ambos os gêne-
ros, homens e mulheres, de atitudes solidárias que objetivam a dignidade da pessoa humana em suas diferentes 
necessidades. 

COMPREENDENDO A TEORIA DAS CAPACIDADES

Como neste artigo está sendo discutido o cuidado, a Teoria ou Abordagem das Capacidades, sistematiza-
da por Nussbaum6 instrumentaliza a discussão do tema. A autora sistematiza as capacidades humanas centrais, 
a partir da concepção política do ser humano e de uma vida pareada à dignidade. A autora propôs uma lista de 
capacidades humanas centrais, como a vida, a saúde corporal, a integridade corporal, emoções, sentimento, 
razão prática, afiliação, diversão, partindo da idéia da realização humana e de suas possibilidades. Esta lista é 
uma elaboração a partir de uma ideia intuitiva da dignidade humana e que deve ser compreendida como etapa 
necessária para que uma pessoa possa ter uma vida digna e próspera. 

Neste sentido, ela entende que o Estado tem o dever de propiciar a todos os cidadãos um nível mínimo 
destas capacidades. Portanto a satisfação adequada dessa necessidade caracteriza uma sociedade justa. Ela su-
gere que sua abordagem deve ser usada como base para princípios fundamentais e políticos voltados para as 
mulheres dos países em desenvolvimento. Nesta perspectiva, o cuidado está entre as necessidades primárias 
da pessoa em algum momento da vida ou mesmo durante toda a vida, em maior ou menor grau no caso das 
pessoas acometidas por algum impedimento ou deficiência. 

Nussbaum (2013) aborda a questão do cuidado, estendendo sua preocupação para além da pessoa que 
necessita de cuidados e alcançando a pessoa do cuidador familiar, especialmente pela ausência de amparo 
econômico, jurídico e assistencial que possam auxiliar estas pessoas. A autora considera que disponibilizar o 
cuidado necessário que uma pessoa precisa não pode ser confundido com obrigar a pessoa a uma situação de 
dependência dos outros, mesmo contra a sua vontade, apenas para aliviar a responsabilidade pública do Estado. 
No caso do Brasil, o Estado muitas vezes, se eximiu de implementar políticas públicas que amparem financei-
ramente o membro da família que é o cuidador, que muitas vezes fica sobrecarregado com a responsabilidade 
de prover, medicar e cuidar do familiar. Pode-se considerar que, no Brasil, as mulheres cuidadoras, assim como 
suas famílias, estão em situação de vulnerabilidade social e econômica e ante a ausência de políticas de proteção 
social. Neste sentido Katzmann22,23 analisa que a vulnerabilidade de um indivíduo ou da família se refere à maior 
ou menor capacidade de controlar as forças que afetam seu bem-estar. 

O cuidado representa o necessário apoio, dá forma e conteúdo, as capacidades essenciais como à vida, à 
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integridade física e à saúde, estimula laços emocionais e protege o autorrespeito. Reconhece-se que o enfermo 
ou idoso necessitam do cuidado, mas, que as cuidadoras familiares, objeto desta investigação, também precisam 
do reconhecimento do trabalho por parte do Estado, necessitam de apoio financeiro, social e psicológico para 
desenvolverem suas capacidades.

Ressalta-se, neste sentido, que o enfermo ou idoso necessitam do cuidado, mas, que o cuidador também 
precisa do reconhecimento do trabalho por parte do Estado. O cuidador também é um ser humano com um 
fim em si mesmo e não pode ser tido pelo Estado, pela família e pela sociedade, como mero instrumento para o 
desenvolvimento das capacidades do outro. Um dos maiores problemas nesta área é a falta de reconhecimento 
do trabalho do cuidar seja pela família, pela sociedade e pelo Estado, como sendo de fato um trabalho e que 
merece ser remunerado, reconhecido.

OS RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSÃO

A pesquisa realizou-se com uma amostragem de 19 mulheres e na trajetória da pesquisa, não foi encon-
trado nenhum sujeito homem como cuidador familiar.  Primeiramente identificou-se o perfil das participantes e 
constatou-se que a maioria são filhas (68%), 21% são esposas, 5% neta e também 5% irmã da pessoa doente/ido-
so. Este dado demonstra a longevidade de vida das mulheres, como também a responsabilidade do cuidar que 
elas assumem em dado momento da vida. A educação diferenciada entre os gêneros, leva as mulheres (gênero 
feminino) em grande medida a dedicarem seu tempo ao ‘cuidar’ e responsabilizar-se pelo familiar. O aprendiza-
do do ato de ‘cuidar do outro’ faz parte da identidade de gênero, concordando com Gilligan5 que o imperativo 
moral para as mulheres se apresenta como a obrigação de cuidar. Esta obrigação que foi internalizada desde a 
infância nas meninas vem como um aprendizado social, como analisado por Louro13,16. 

A maior parte das participantes desta pesquisa é adulta entre 41 a 60 anos com 43% das respondentes, 
enquanto 37% têm mais de 61 anos de idade seguido de 22% das cuidadoras com idade compreendida entre 21 
e 30 anos de idade. Este dado chama a atenção, pois entre as pesquisadas há um grande número de mulheres 
idosas que cuidam de seus familiares. Este dado revela a feminização da velhice e também a situação de vulne-
rabilidade social, que é uma pessoa idosa cuidando de outra idosa. Neste sentido, ao invés de ter uma velhice 
confortável, muitas são submetidas (por falta de opção) ao cuidar do outro. A Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres (SEPM)24, no Programa da Saúde da mulher Idosa, no âmbito da atenção integral à saúde da 
mulher, não tem uma política ou programa para a situação da mulher idosa que cuida de outro idoso, mas 
somente a Caderneta de Saúde da Mulher Idosa. Sobre a profissão, 32% são agricultoras, 27% das cuidadoras 
atuam no mercado de trabalho formal, 26% são aposentadas, 11% são do lar, ou seja, não exercem atividade 
remunerada e 5 % são estudantes

Investigou-se o tempo em que estão realizando esta atividade, sendo que a maioria 58% das entrevistadas 
cuidam do familiar de 02 a 05 anos, 37% de 06 a 10 anos e 5% já estão a mais de 10 anos.  Com relação às horas 
diárias dispendidas nos cuidados, a maioria, ou seja, 79% das cuidadoras entrevistadas realizam a atividade em 
período integral, 11% o fazem de 11 a 15 horas diárias e 10% dispendem de 4 a 10 horas diárias nos cuidados dos 
familiares. Este resultado indica que a maioria das participantes desta pesquisa se dedica integralmente ao cuidar 
do familiar, deixando sua vida, seus anseios e perspectivas em segundo plano. Petrini19, ao analisar as relações fa-
miliares, argumenta que à medida que a família encontra dificuldades para cumprir satisfatoriamente suas tarefas 
básicas de socialização e de amparo aos seus membros, criam-se situações de vulnerabilidade. Nesta pesquisa a 
vulnerabilidade social das mulheres cuidadoras está demonstrada na sobrecarga de trabalho, na solidão relatada 
e na responsabilidade permanente no processo de cuidar do outro.  

A maioria das pesquisadas informou que não tem vida social, pois o cuidado ao outro consome noites e 
dias na rotina de higienizar, medicar e alimentar, propiciando-lhe uma vida digna. Para a OMS2, nos países em 
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desenvolvimento, que é o caso do Brasil, os cuidados para as pessoas mais velhas são fornecidos informalmente 
pela família e pelos vizinhos, principalmente pelos membros do gênero feminino da família. 

Conforme seja a condição social, algumas famílias desta pesquisa dispõem de acompanhamento de profis-
sionais da área da saúde como fisioterapeutas, nutricionistas e médicos. Quando questionadas sobre as maiores 
dificuldades de executar o cuidar do outro, as participantes responderam que a higienização está em primeiro 
lugar, seguida da teimosia e as complicações das doenças. Relataram também que é problemático para elas 
conciliar o cuidar do outro com as atividades do seu dia-a-dia, desde as mais simples como ir ao supermercado, 
limpar a casa, atender a família e cuidar de si. 

Nesta pesquisa era fundamental que se conhecesse a situação socioeconômica das cuidadoras e cons-
tatou-se que 74% das respondentes não recebem auxílio financeiro para a realização da atividade, enquanto 
que 36% das cuidadoras informam receber auxílio financeiro de familiares e 20% recebem auxílio do INSS (são 
mulheres aposentadas).  Quanto a conciliar o trabalho e o cuidar do familiar, 68% das respondentes não neces-
sitaram deixar suas atividades profissionais enquanto que 32% das cuidadoras precisaram deixar sua atividade 
profissional para dedicar-se exclusivamente aos cuidados do familiar. “A provisão desses cuidados impõe cargas 
econômicas, sociais e de saúde”25. Este dado explica que as famílias desta pesquisa estabelecem uma rede de 
solidariedade, se cotizam para pagar a medicação e alimentação do ente cuidado e também a sobrevivência da 
cuidadora. Nos papéis de provedoras informais de atenção em saúde, no lar ou na comunidade, as mulheres 
carecem de apoio, reconhecimento e remuneração2.

 Quando questionadas com quem aprender como higienizar, alimentar e medicar o familiar, a maioria das 
respondentes (63%) relata ter aprendido a realizar as atividades com profissionais da área da saúde e a minoria 
não recebeu instruções de como cuidar. Assim, ressalta-se a responsabilidade dos profissionais de saúde em 
ensinar como cuidar, higienizar, alimentar e medicar quando o paciente sai da condição hospitalar para a domés-
tica (casa). A importância da educação informal nos hospitais, postos e unidades de saúde em ensinar os pro-
cedimentos do cuidar aos familiares do paciente ao receber alta hospitalar. Como estes cuidados são bastante 
específicos, é importante que no processo de formação e qualificação desses profissionais sejam ensinadas as 
formas e também a importância do ensino informal aos familiares sobre como cuidar do outro. 

SENTIMENTOS RELACIONADOS AO CUIDADO EXTERNADOS PELAS CUIDADORAS 
FAMILIARES

As participantes da pesquisa expressaram seus sentimentos ao cuidar do familiar.  Entre os mais signifi-
cativos estão tristeza, alegria, compaixão, conformismo, solidão, impotência, raiva e responsabilidade.  A família 
deve ser preparada para lidar com esses vários sentimentos e as frustrações que acompanham a responsabi-
lidade do cuidar. Considerando que o cuidar do outro é um processo rotineiro as participantes da pesquisa 
relataram cansaço, abandono familiar, impotência, responsabilidade e sofrimento com a condição física e de 
saúde do familiar cuidado. 

Quando foi perguntado as participantes se sentem tristeza, 60% responderam afirmativamente, entre 
elas a maioria participantes das áreas urbanas. Juntamente com a tristeza, as participantes relataram a respon-
sabilidade e a solidão que é cuidar do familiar sozinha em tempo integral. As mulheres urbanas relataram mais 
dificuldades em conciliar o trabalho formal e o cuidado e também externaram mais sentimentos de tristeza, 
raiva e solidão. Na cidade grande a vida é mais estressante, os horários são mais exíguos e as relações sociais 
menos solidárias, o que leva muitas famílias a ter de pagar por um cuidador profissional.  

A solidão foi externada por E-12 que diz: “A família virou as costas” e o cansaço como relatou a respon-
dente E-11:’É uma luta constante, às vezes dá vontade de chutar o balde’. A família é uma importante instituição 
de solidariedade entre seus membros, pois constrói o sentimento de união a partir de um emaranhado de 
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emoções e ações pessoais, familiares e culturais. Assim, quando um membro da família assume sozinho a res-
ponsabilidade, os sentimentos de abandono, solidão e raiva transpareceram nesta pesquisa. 

 As respondentes que são agricultoras não externaram tristeza, mas, sim conformismo quanto ao papel 
social da mulher em cuidar do outro no momento de necessidade. Algumas até demonstraram alegria e prazer 
de ficar maior tempo com o familiar, justificando que ‘é uma bênção de Deus’(E-4) ou vêem como um momento 
de restabelecer relações de amizade, como afirma a depoente E-6: ‘pois os amigos vêm visitar’ .  

Quanto aos sentimentos de filhas que cuidam de suas mães, relataram sentir alegria, tranqüilidade e con-
formismo. A entrevistada E-2 afirma que ‘cada momento de convivência é uma bênção’ (E- 2) e o sentimento 
de tranqüilidade em poder cuidar da mãe foi informado pela entrevistada E-5 também. Já o conformismo foi 
relatado pela respondente E-9, ao cuidar da mãe e ‘ficar com a consciência tranqüila’ (E-9).

As esposas relatam o seu papel social de cuidar e do compromisso marital, pois ‘foram um casal que teve 
boa convivência’ como relata E-17, ou ainda como revela E-6 que cuida do esposo como missão e sente alegria 
por estar ao lado dele. Ante isso, pode-se considerar que os sentimentos externados pelas respondentes per-
mitem afirmar que a família permanece como matriz do processo civilizatório e que a condição de cuidar foi 
internalizada pelas mulheres, expressada pela resignação da convivência.   

Os resultados da pesquisa revelam que as mulheres que cuidam, higienizam, alimentam, medicam os 
familiares também estão em condições de vulnerabilidade social e necessitam de cuidados especiais, seja pela 
idade ou por doença. À medida que as participantes relatam cansaço, solidão, exaustão física, também revelam 
a condição de que precisam ser cuidadas, considerando que o maior número de participantes desta pesquisa 
tem mais de 60 anos, portanto também são mulheres que estão na terceira idade. 

As cuidadoras familiares não são reconhecidas como um trabalho ou profissão. No Brasil, a SEPM24 ob-
jetiva promover a igualdade entre homens e mulheres e combater todas as formas de preconceito, mas, não 
apresenta nenhuma política pública de atendimentos às cuidadoras familiares, seja na forma de assistência em 
cuidados médicos, seja na forma de remuneração ou mesmo de apoio psicológico. 

Desta forma, as mulheres seguem invisíveis cuidando, alimentando, higienizando e medicando seus fa-
miliares e por decorrência disso muitas delas tendo suas vidas se deteriorando também. Concordamos aqui 
com Nussbaum6, que a melhor solução para isso é remunerar esse trabalho, propor políticas de apoio médico, 
psicológico e social e criar uma rede de apoio e atendimento, seguindo o exemplo de vários países da Europa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada com mulheres que cuidam de familiares em condições especiais (idade ou doença) 
revelam que elas assumem o ‘ofício’, mesmo que sua vida seja deixada de lado, se necessário abandonam o 
emprego e se dedicam ao ato de cuidar, para que o outro tenha uma vida mais digna.  Para as respondentes 
da pesquisa, cuidar do familiar não é opção, mas, sim uma necessidade de cuidar e assumir a responsabilidade.  

Os resultados da pesquisa informam que as respondentes não recebem remuneração pelo trabalho que 
exercem, assim, como dependem da assistência dos familiares. Desta forma, Nussbaum6 analisa que uma nação 
deve honrar o compromisso de encorajar a dignidade humana de seus cidadãos. A pessoa em desvantagem 
social está enredada numa situação desfavorável que lhe escapa ao controle. A assistência social tem o papel de 
colocar a situação da vida desta pessoa sob seu controle, possibilitando-lhe as mesmas oportunidades que as 
demais pessoas têm de participar da vida comunitária. 

 A pesquisa também demonstrou que as mulheres internalizam a ética do cuidado, como discutido por 
Louro13 e Gilligan4,5, e assumem a responsabilidade de cuidar com naturalidade, como fosse parte de um com-
promisso social em detrimento de sua vida pessoal. 
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RESUMO

Os modelos pedagógicos atuais em geral desconsideram a educação em valores éticos. Todavia, não se 
edifica uma sociedade solidária somente através de conhecimento historicamente construído, mas também 
mediante a educação de valores que intervém na formação moral do indivíduo. O presente ensaio de natureza 
bibliográfica objetiva analisar a relevância do exercício da ternura na perspectiva do cuidado ao ser humano 
doente. O texto investiga esse processo fundamentando a ternura como categoria de encontro entre o ser que 
cuida e o ser cuidado, considerando que o ser humano é um ser extremamente vulnerável que reclama por 
ternura e deseja ser tratado com delicadeza e com sensibilidade. Deste modo, pela práxis solidária da ternura 
vivenciada em atitudes de harmonia e equilibro, o cuidado transforma-se em Arte. Uma práxis ética e estetica-
mente bela que procura em alteridade restabelecer a autonomia e dignidade do indivíduo.

PALAVRAS-CHAVE:  TERNURA. CUIDADO. SER HUMANO. 
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INTRODUÇÃO

De forma genérica, a temática deste artigo faz menção à importância da Ternura como paradigma emer-
gente no cuidado ao ser humano “enfermo”. Emana da crise ética que perpassa a modernidade alcançando a 
pós-modernidade e seus modelos pedagógicos pautados na razão, a qual começa a derreter. Dessa cinesia, 
eclode a necessária recuperação do “cuidar” por meio da “Ternura”, expressa pela arte toda a beleza que há no 
resgate da dignidade humana da pessoa doente pelo contato carinho e sensível. Uma ação que responde pelo 
sinal de alteridade às necessidades do sujeito imerso, pela vulnerabilidade, em dor e sofrimento e que reclama o 
atendimento amoroso, delicado e sensível por meio da expressividade comunicativa. A ternura nunca acabará, 
uma vez que está alicerçada no carisma da caridade, sendo assim possível conduzir à transformação pela dimen-
são espiritual, no caminho da esperança para uma vida em renovação. 

1. MODELOS PEDAGÓGICOS E EDUCAÇÃO ÉTICA

Em meio à celeridade das transformações de nossa sociedade revela-se uma crise que é de fato “humana”, 
mas que compreende em seu cerne, a questão ética. Esta vicissitude cria um desequilíbrio nas bases vitais do 
indivíduo afetando profundamente sua estrutura humana, atingindo seu ethos1. Quando o ethos emerge da pes-
soa humana, pelo processo de sistematização histórica e cultural, assimila e conserva no seu legado elementos 
da educação, da tradição, como também hereditários:

A partir deste nó de relações, e desafiados pelas circunstancias do tempo e do espaço, ele 
é capaz de ir compondo o que lhe é próprio, na medida em que vai organizando o seu viver, 
escolhendo a melhor resposta ante os desafios, experimentando, mudado e criando sempre 
que necessário. Aos poucos, ele vai criando um modo habitual/próprio de habitar e inter-
pretar o mundo, modo este que chamamos de ethos1.

Portanto, a identidade original que sustenta tanto o indivíduo como a humanidade brotam do ethos, que 
pode ser comparado como uma arqueologia social, definidos por símbolos, mitos e valores diversos. Nessa 
dimensão nascem habilidades que permitem o intercambio social. Em consequência, pode-se entender o ethos 
como uma categoria que se antecipa nas disposições objetivas do direito e da moral como também na produção 
da ética, por este motivo considera-se o ethos como estrutura geradora e estruturante, onde a cultura encontra 
sua identidade:

As normas práticas ou jurídicas só são sociologicamente interpretáveis quando referidas ao 
seu ethos concreto, isto graças à restituição tão precisa quanto possível a este fundo simbó-
lico de evidencias coletivas, atravessado por negociações e estratégias pessoais e coletivas 
que aparecem em termos de papeis, de funções e de poder 1. 

 Como anteriormente exposto, a crise atual não é tanto uma crise de paradigmas, mas, sobretudo, de 
desestabilização do ethos. Frente a ela faz-se “necessário buscar a mediação da regra, numa produção ‘ética’ 
das instancias normativas, que sejam sustentadoras do humano1”. Assim, se o paradigma atual encontra-se 
globalizado pela razão, pela ética e pelo ethos, compreende-se também o homem limitado pela secularização 
e relativização da vida e pela ausência de valores essenciais para um melhor entendimento do Ser. Nisso com-
preende-se que a função ética existe para a total atenção ao ser humano, como pathos, em plena comunhão de 
coexistência. Nesse cenário, o sentimento da ternura apresenta-se como práxis original e iluminadora da razão 
servindo como proposta de soluções perante os diversos desafios atuais, começando a partir do cuidado à pes-
soa humana, especialmente, da pessoa em estado de vulnerabilidade. Desta maneira, a ternura se consolida de 
forma categorial para o progresso pleno da humanidade, como algo que está vivo dentro de nós, pertencente 
a nossa própria natureza, fazendo-se presente mediato a partir da primeira experiência de vida2. Compreen-
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de-se, portanto, que pela rigidez e egoísmo que acontece através do desenvolvimento processual da pessoa 
humana a necessidade de uma ação educativa, a fim de que a ternura possa emergir através da capacitação da 
racionalidade positiva para se fixar na consciência do individuo, sendo transformada em práxis devida: 

Educar para a ternura não significa orientar para algo exterior a nós, mas fazer amadurecer 
(educare de ex-ducere, conduzir para fora de) como escolha existencial e estilo de vida o 
que de mais profundo caracteriza nosso eu-espiritual-corpórea e nossa existência social:a 
necessidade de amar e de ser amados; se educa para a ternura educando a amar, e se educa 
a amar educando para a ternura2. 

Destaca-se a urgência em se perceber a “ternura” como sendo um modo de “gêneses” no resgate a vida, 
capaz de produzir no indivíduo autonomia e liberdade, fatores relevantes quando coadunados à intuição e à sen-
sibilidade, elementos também fundamentais para que a pessoa possa expressar-se como artista3. Há, portanto, 
em tempo de crise, a necessidade de uma mediação para a existência do bom convívio humano. Uma norma. 
Um ideal que seja sustentável e sustentador para resgatar o que há de vital no humano a partir do dialogo, do 
encontro, da alteridade e principalmente de uma relação ethos-ternura que poderá mudar o mundo particular 
por meio de princípios e valores que orientem o agir humano.

2. A RELEVÂNCIA DO EXERCÍCIO DA TERNURA

 Segundo Rocchetta2, a ternura é considerada como capacidade de ordem antropológica e qualificada 
como “sentimento”, inscrita desde o nosso nascimento na nossa identidade mais profunda. Mostra-se enérgica 
e ativa em forma de poder eficiente, uma emoção à espera de ser efetivada. É a experiência do sentir, o pathos, 
que envolve todo o ser, se abrindo à convivência, ao encontro, à humanização e à compaixão. No dicionário2 a 
palavra “ternura” indica algo que é “falto de toda dureza, rudeza, enrijecimento”, algo que nos reporta a uma 
afeição vivida sob forma de comunhão amorosa e dinâmica. Um modo de ser que nos incita a sair do nosso eu 
para se encontrar com o “tu” e em relação recíproca, de forma solícita e real dedicação:

Somente neste quadro a ternura é recebida em uma ótica plenamente humana e humanizan-
te; por sua parte, essa não se limita a acompanhar os atos das faculdades superiores, mas 
os colora com uma específica sensibilidade, transbordante de solicitude para a alteridade, 
revestindo as experiências singulares de uma “afeição”, tomado no sentido primário expres-
so pelos dicionários da língua portuguesa, é particularmente indicado para exprimir este 
elemento específico da ternura2.

A distinção entre sentimento e sentimentalismo concentra-se, no primeiro, na ternura, que se torna ex-
periência do ser pessoa e em seu “estarem”, ou seja, que se “abre ao tu”, ao “outro”, numa linguagem criativa, 
atraente e interpessoal na busca pelo diálogo. Por sua vez, a ternura expressa na forma de sentimentalismo 
torna a pessoa egocêntrica, individualista, incapacitada de estender-se ao outro. O sentimento da ternura nasce 
em nós como chave na possibilidade de compaixão, solidariedade e emotividade.

3. A TERNURA COMO PERSPECTIVA DE CUIDADO AO SER HUMANO DOENTE

Para Francesc Torralbai Roselló, a arte de cuidar é mais que uma “arte” e, como tal, participa de uma 
perspectiva tecnocientífica, como intuição e sensibilidade. O desenvolvimento do sentimento da ternura no 
processo do cuidar torna-se elementar, pois toda pessoa manifesta a necessidade de um cuidado que inspire 
sobre tudo uma linguagem carinhosa e sensível:

A criação de qualquer obra artística, seja no plano intelectual ou plástico, implica o domínio 
de uma determinada técnica que se deve aprender. Não é possível pintar um quadro sem o 
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domínio adequado da técnica das cores e do conhecimento de perspectiva4.

 A transcendência da arte sobre a técnica esclarece algumas categorias como a intuição e a sensibilida-
de. Entende-se por intuição a competência de perceber algo que não aparece de forma clara e distinta. Pode 
também ser compreendida como uma forma de “pressentir” coisas independentes do raciocínio ou da análise 
presentes na realidade que nos cerca. Nisso, é importante lembrar que a intuição é expressa através da técnica:

O poeta expressa sua intuição através de palavras enlaçadas ritmicamente umas com as ou-
tras. O pintor manifesta sua intuição através das cores e formas devidamente harmonizadas 
e o músico expressa sua visão intuitiva através da composição musical4..

A sensibilidade estética tem como categórica fundamental a capacidade que permite ao artista captar a 
beleza de um objeto em contemplação. Segundo Roselló4, torna-se importante distinguir a sensibilidade “éti-
ca” da sensibilidade “estética”. A sensibilidade ética é receptiva ao exercício do bem, enquanto a sensibilidade 
estética sente uma especial emoção na percepção da beleza. Disso cientes,  Como princípio universal to-
das as pessoas são vulneráveis, sentem dor e estão próximas ao sofrimento, por este motivo é que a ternura 
transforma-se em elemento fundamental ao cuidado pela linguagem afetiva: “A ternura é uma piedade que se 
compraz, um prazer, um sofrimento transformado em felicidade”4. Portanto, é a força da “carícia” considerada 
a imagem real da ternura. O acariciar é a expressão por excelência que revela o amor, porém sofre pela inca-
pacidade de dizê-lo com palavras. Sua linguagem provém do contato no outro, se produz no íntimo seguindo a 
lei do merecido respeito:

A carícia consiste em não aprisionar nada, em solicitar o que se escapa sem cessar de sua 
forma para um porvir. Em solicitar isso que se oculta como se não fosse ainda. Não é uma 
intencionalidade de revelação, mas de busca: marcha para o invisível. Em certo sentido ex-
pressa amor, mas sofre por incapacidade de dizê-lo. Tem fome dessa própria expressão4.

Na experiência do toque se tem certeza de que o outro pertence a nossa humanidade, fato que pode ter 
sido esquecido pela doença que o deixa incomunicável ao sentido da vida.

4. A TERNURA COMO CATEGORIA DE ENCONTRO ENTRE O SER QUE CUIDA E O SER 
CUIDADO

 Segundo Agostini1, a competência de amar, inerente ao ser humano, deve focar naquilo que é essencial 
há superação de si mesmo pela descoberta do outro. Assim se abre para o ser humano o caminho de plenitude 
evitando qualquer tipo de degradação, agindo no instinto, no imaginário, ou bem pelo instinto que desonraria 
o amor.

 Um problema que marca a época de modernidade e da pós-modernidade é sem dúvida a negação do 
outro, como pessoa, ou como ser em necessidade. Uma realidade que se estabelece a partir do totalitarismo, 
da violência, tendo como estímulo a instrumentalização e a mercantilização da pessoa, sempre a partir dos 
“pobrezinhos”, dos “desfavorecidos”, dos “indefesos”. O que se perde a partir do processo mencionado é o 
valor do outro, que é único, irrepetível, o qual possui uma identidade na sua singularidade e que jamais deve ser 
anulada. 

Martínez-Gaiol nos recorda que 

Enquanto exista ternura no mundo no cuidado de um para com os outros, haverá sempre 
a esperança de um mundo melhor. Pois, a miséria, a violência e a injustiça presente em to-
dos os meios da nossa existência que só será vencida por uma cultura que se desvele em 
atos de ternura. O grau de humanidade o de barbárie de nosso mundo se mede por o grau 
de sensibilidade ante a dor humana. E é a Ternura a melhor expressão de sensibilidade e 
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humanidade. Mas, o que é a ternura? A Ternura é ante tudo um conceito, uma experiência 
relacional que nos compromete a ver o mundo de forma diferente e a relacionarmos com os 
outros seres de forma diferente5. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ternura segundo a visão de Rocchetta2 é a estética espiritual do amor, elevada a dimensão mais alta, 
que se expressa por atos de beleza. A beleza torna-se elemento essencial e estrutural para a práxis da ternura, 
pois representa a harmonia e o encanto por tudo o que existe traduzido em alegria, acolhimento e partilha. 
Ou seja, pela expressão no modo transcendente de ser da esteticidade, a ternura sai de si renunciando a todo 
egocentrismo.

A ternura como mistério indivisível transforma-se em esteticidade se desvelando em brilho de verdadeira 
adoração. Segundo Roselló4, o conhecimento técnico é quesito obrigatório para a criação artística, porém a 
arte transcende a técnica. Fazer conhecer o valor da ternura a todos é fazer acontecer a humanização em todas 
as dimensões que formam a estruturalidade do ser humano. Na nossa atualidade, desgraçadamente a literatura 
sentimentalista tenta de tudo para modificar o verdadeiro sentido da ternura, diminuindo-a para uma simples 
linguagem de afetação, constituindo-se numa patologia da ternura.

 Enquanto exista ternura no mundo no cuidado de um para com os outros, haverá sempre a esperança 
de um mundo melhor. Pois, a miséria, a violência e a injustiça presente em todos os meios da nossa existência 
só poderão ser vencidas por uma cultura que se desvele em atos de ternura. A pergunta que nos resta a fazer 
e a seguinte, que sociedade no limiar do terceiro milênio esta se erigindo? Será de um aculturamento baseado 
numa relação de ternura onde a vida e o amor torna-se comum a todos, ou bem de uma anticultura onde o 
legado é a morte e o egoísmo? 

Sempre os homens tiveram esses dois caminhos como escolha, porem o segundo caminho prevaleceu 
mais que o primeiro, através de inúmeros conflitos sangrentos. Hoje, a carreira armamentista advinda de pa-
íses que contam com um potencial de domínio absoluto de poder, alimenta a ideia da anticultura que aparece 
ameaçante, dramática e violenta. Percebe-se que há urgência de resposta ante o clamor de tantos inocentes de 
rostos feridos, perdidos num mundo que não se compreende mais a si mesmo. Realmente a humanidade esta 
em perigo, pois existem armas poderosíssimas que o mercado oferece para saciar a ambição de inúmeros povos 
que são possuídos pelo desejo de dominação. Também podem ser mencionados os produtos geneticamente 
trabalhados que podem mudar o quadro humano e o ecossistema. Outra violência e a ideia da globalização que 
coloca nas mãos de poucos o poder de dominação pela acumulação da totalidade dos bens da terra, através 
de uma luta incessável pela concorrência de mercado. Assim também o terrorismo, a pedofilia, a droga, a por-
nografia e a violência da exclusão dos menos favorecidos sem lar, sem segurança, sem destino, sem identidade, 
pouco a pouco vão tomando conta de uma sociedade alienada. O que falar sobre tudo isto? Será que a beleza 
da ternura poderá salvar o mundo? 

Sim é a resposta, se nos descobrimos o sentido da ternura fundamentado na hospitalidade, no respeito à 
ecologia e na valorização do diferente. E desse modo que o Absoluto poderá nos revelar seu mistério de amor 
infinito manifesto como essência original de ternura e afeto na gratuidade. Este é o maior desafio ético e esté-
tico que se nos apresenta neste novo milênio, redescobrir a alegria de ver a nossa casa mundo sendo abraçada 
por homens que compreendem o valor da humildade e da paz, da ternura e do amor.
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RESUMO

O cuidado é um processo multifacetado, interativo, dinâmico, uni e multidimensional, solidário e criativo, 
com sua construção e desenvolvimento de forma contínua, compreendendo particularidades como autonomia, 
individualidade, atitudes e relações desenvolvidas entre o cuidador e o ser cuidado. Este estudo tem por obje-
tivo realizar uma pesquisa dos aspectos históricos e definições acerca da temática cuidado em saúde no âmbito 
da bioética. Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, por meio de leituras, análises e interpretação de 
estudos obtidos a partir de bases de dados disponíveis em livros e no Portal da CAPES, entre os anos de 1988 
a 2016, com os descritores Cuidado, Cuidado em Saúde e Bioética, encontradas em publicações em português, 
espanhol e inglês. Diante da busca das temáticas, os resultados mostram que este se consolida por relações 
institucional, ambiental, natural e entre os seres, se associando desta forma ao processo de viver, no intuito de 
atingir a meta de viver por mais tempo, de forma mais saudável e feliz, diante das condições essenciais do ser 
humano. Diante do exposto conclui-se que o cuidado vem sendo aperfeiçoado e melhor embasado ao longo 
dos tempos, se tornando cada vez mais importante diante das necessidades humanas, principalmente quando 
se trata da busca por maior longevidade com melhor qualidade de vida. Em suma, o cuidar pode ser entendido 
como um processo multifacetado, que envolvem não necessariamente aspectos técnicos, mas em especial, qua-
lidades advindas do próprio interior do ser humano e de suas relações entre si.

PALAVRAS-CHAVE: CUIDADO. CUIDADO EM SAÚDE. BIOÉTICA.
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INTRODUÇÃO

 Todas as expressões do cuidado direcionam a um estado próprio do ser humano na maneira de viver e 
produzir saúde, e define a estruturação e desempenho dos sistemas sociais e os cuidados em saúde1. 

 Embora as temáticas referentes ao cuidado venham sendo discutidas de diferentes formas ao longo do 
tempo, estas merecem uma análise na qual se possa refletir e envolver o campo da saúde em um caminho de 
discussões voltadas ao olhar bioético, onde se torna importante que o cuidado seja visto como possibilidade de 
transformação social, envolvendo o diálogo no fortalecimento das relações entre o cuidador e o ser cuidado.

Os avanços do conhecimento associam-se a conflitos que influenciam em várias particularidades da vida, 
das relações em sociedade, da saúde, de tecnologias e do meio ambiente. Deste modo, surgem tópicos ligados 
a Bioética, atingindo não só questões éticas da saúde humana, mas também as pertinentes aos diagnósticos e 
intervenções nos mais variados estados clínicos. Surge ainda, no cenário da Bioética, uma necessidade de pen-
sar no âmbito dos cuidados em saúde, que engloba a ética da organização e distribuição/comercialização dos 
cuidados2.

A Bioética nos leva a observar à ética do cuidado à vida, de um cuidado consciente, não apenas pelas vidas 
que nos são próximas, mas também pela esperança na continuação da subsistência com a vida de todos os seres 
humanos e não humanos, ou seja, o cuidado melhora as condições de vida do ser na terra. As considerações 
acerca do cuidado à saúde viabilizam este como sendo uma prática de comprometimento acerca da vida e do 
direito natural de um viver saudável2.

A vida necessita de responsabilidade, respeito e dignidade. Viver dignamente e de forma ética envolve 
identificar o cuidado como um valor próprio do ser, e um compromisso com o próximo, oportunizando um 
viver em sociedade de forma mais saudável2.

Considerando a relevância do assunto em questão, este estudo tem por objetivo realizar um levanta-
mento dos aspectos históricos e definições acerca da temática cuidado em saúde no âmbito da bioética. Sendo 
utilizado como método de pesquisa uma revisão bibliográfica, por meio de leituras, análises e interpretação 
de trabalhos obtidos a partir de bases de dados disponíveis em livros e em periódicos disponíveis no Portal da 
CAPES, entre os anos de 1988 a 2016, com os descritores Cuidado, Cuidado em Saúde e Bioética, a partir das 
seguintes combinações: “Cuidado e Bioética” e “Cuidado em Saúde e Bioética”, encontradas em publicações 
em português, inglês e espanhol. Empregado como método de inclusão/exclusão conter as palavras chave e/
ou estar dentro da temática. Da busca resultaram 69 publicações, destas, 9 foram utilizadas e descartadas as 
demais 60 que não contemplavam os critérios necessários ou se encontravam duplicadas.

CONCEPÇÕES DO CUIDADO

A história mostra que o cuidado se iniciou com diferentes personagens, entre eles as mulheres com seu 
instinto maternal, as prostitutas que desempenhavam o cuidar na busca de se redimirem com Deus, e os mon-
ges (homens religiosos) no intuito de obter a vida eterna por meio da salvação de sua alma3.

Florence Nightingale, precursora da Enfermagem moderna, trabalhou junto aos soldados feridos em 
combate na Guerra da Criméia (1854-1856). Selecionou um grupo de 38 voluntárias que precisariam ter um 
compromisso moral e intelectual, e ainda obedecer aos princípios de humildade, abnegação absoluta, espírito 
de sacrifício, altruísmo, integridade, e especialmente disciplina. Nightingale elaborou quatro conceitos funda-
mentais, baseados em suas observações e experiências no cuidado aos doentes, que são: o ser humano, o meio 
ambiente, a saúde e a enfermagem3. Ressaltou ainda, elementos no cuidado em enfermagem evidenciando uma 
relação de confiança, onde a enfermeira tinha o compromisso de estar disponível, saber ouvir e conversar com 
seu paciente, com total atenção às condições da pessoa a que presta os cuidados4.

Embora tenha sido iniciado por populações específicas, há muito tempo o cuidado deixou de ser priva-
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tivo, “processando-se e sendo proporcionado por meio de organizações complexas que o conformam e o de-
terminam”, sendo realizado muitas vezes por organizações e/ou instituições que nem sempre estão capacitadas 
para a promoção da vida5.

O cuidado é um processo multifacetado, sendo ele interativo, dinâmico, uni e multidimensional, solidário 
e criativo, com sua construção e desenvolvimento de forma contínua, compreendendo particularidades como 
autonomia, individualidade, atitudes e relações desenvolvidas entre o cuidador e o ser cuidado1. Para Erdman e 
colaboradores5 o cuidado se consolida por relações institucional, ambiental, natural e entre os seres, se asso-
ciando desta forma, ao processo de viver, na busca de atingir a meta de viver por mais tempo, de forma mais 
saudável e feliz, diante das condições essenciais do ser humano.  

Corroboram os autores que, o cuidado vai muito além de um simples ato ou técnica, envolve um olhar 
especial ao outro, utiliza-se de diferentes métodos para revelar o que há de mais humano, tanto em quem cuida, 
quanto em quem é cuidado, permitindo uma interação, troca e empatia entre eles1.

A empatia é possibilitada através de um desejo verdadeiro de entender o paciente na sua integralidade6. 
Camillo e colaboadores7, afirmam que compreender o outro implica em entender a complexidade humana na 
acepção de Morin, ou seja, na condição física, psíquica, social e cultural. Entender e considerar a subjetividade 
do indivíduo é um recurso para possibilitar a compreensão empática e, assim, melhorar a relação de cuidado.

Teixeira afirma que são necessárias algumas habilidades para desenvolver o cuidado: 

A habilidade de ouvir e de se aproximar do cliente favorece a relação terapêutica e abre 
espaço para a dimensão sensível do cuidado. Para isso, é relevante saber aproximar-se do 
cliente e ter sensibilidade em perceber, no outro, os aspectos verbais e as expressões cor-
porais; aspectos que nos instigam, também, a procurar nosso autoconhecimento8.

Observa-se que quando se trata do ato de cuidar, este não está meramente vinculado a práticas técnicas 
voltadas à cura e reabilitação funcional, mas sim em resgatar o conhecimento e auto conhecimento entre o 
cliente e o cuidador, permitindo despertar o real cuidado necessário e desejado em cada momento.  

(...) desenvolver a escuta para a comunicação não-verbal (expressões corporais e faciais) 
torna-se o diferencial e o diferenciante para a construção de um cuidar sensível que não 
demanda gasto de material e emprego de tecnologia sofisticada, mas sim, preparo de ordem 
psicoafetiva por parte de quem cuida, possibilitando o cuidar atento, carinhoso, zeloso, com 
transmissão de tranqüilidade, confiança e alegria4 (p. 545).

Em um contexto geral, as concepções de cuidado passam por um resgate dos diversos acontecimentos 
do dia-a-dia, bem como dos diferentes ambientes e contextos no qual o ser humano está inserido1.

REFLEXÕES E VIRTUDES PARA O CUIDADO EM SAÚDE

Reflexões a cerca dos serviços de saúde implicam no reconhecimento do valor da pessoa humana com 
respeito “e um aprofundamento no valor do cuidado de saúde aliado à sensibilidade humana diante do sofri-
mento humano”. Para cuidar de uma pessoa fragilizada é preciso antes de tudo que esta não seja tratada apenas 
como um corpo biológico, é necessário ainda, que se tenha “uma visão, multi, inter e transdiciplinar”, tratando 
o ser humano como um todo. Para os autores “ser gente é possuir corpo, é ter um psiquismo e coração”, pos-
sibilitando assim um convívio com os outros e o crescimento diante de valores humanos9.

A valorização e o reconhecimento da vida humana é uma virtude que deve ser vivida com satisfação e 
partilhada de forma solidária com os outros. Assim, quem cuida, vai além do conhecimento científico, se per-
mitindo o envolvimento com o sofrimento do outro e propiciando o reconhecimento da sensibilidade humana9.

Pellegrino identifica o cuidar em quatro sentidos, o primeiro relaciona o cuidar à compaixão, que coloca 
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o doente no centro das ações, vendo-o como igual, aproximando empaticamente. O segundo é o ato de uma 
pessoa ajudar a outra a realizar o que esta não tem a capacidade de fazer, prestar o cuidado no sentido de con-
tribuir para que este torne-se autônomo de alguma forma. O terceiro, promover confiança entre o paciente e 
o profissional de saúde. E por último, colocar à disposição da pessoa doente todos os procedimentos, pessoais 
e técnicos, promovendo o bem, e atuando no restabelecimento e promoção de sua saúde. Os quatro sentidos 
do cuidado integral são de responsabilidade moral dos profissionais da saúde, sendo o cuidar um dever moral 
e fundamental10.

No mesmo sentido, temos a sabedoria prática (uma das virtudes intelectuais), a qual permite que o ho-
mem delibere de forma correta sobre o que é bom ou mau para si, permitindo assim, que mediante um senso 
comum/prudência seja possível que o cuidado venha a ser desenvolvido com a essência de cada ser humano, ou 
seja, que os direitos humanos sejam postos em prática por meio da própria dignidade humana.

O exercício de cuidar é um ato que requer a interação de elementos fundamentais que são relacionados 
não ao “ser do cuidar”, mas ao seu “dever de ser”. Estes elementos compreendem a compaixão, competência, 
confidência, confiança e a consciência, considerados subsídios éticos do cuidado, que são as virtudes básicas 
para o cuidar com excelência profissional. Estes não são princípios a serem seguidos, mas sim, hábitos pessoais 
e profissionais que devem ser desenvolvidos em cada indivíduo11. Desta forma, seguem suas definições e signifi-
cados, para que melhor possam ser compreendidas. 

A primeira delas, a virtude da compaixão, é sem dúvida a mais fundamental de todas, considerada uma 
virtude moral, e como tal, consiste em compreender a vulnerabilidade e/ou o sofrimento alheio, tratando-a 
como uma experiência própria, ou seja, relaciona-se com a experiência da alteridade11.

Outra das virtudes, a competência profissional, constituinte básica da deontologia de um determinado 
âmbito profissional, se referencia com o estar capacitado para atuar na própria profissão com competência e 
conhecimento, possibilitando, desta forma, que o cuidar do ser humano seja realizado de forma global11.

O terceiro constituinte das virtudes básicas para o cuidar com excelência é a confidencialidade, enten-
dida como a capacidade de preservar a privacidade, a vida íntima do outro, saber ouvir e guardar para sí o que 
pertence ao outro, está diretamente relacionada com o respeito, a boa educação e com a prática do silêncio11.

O elemento central para a arte do cuidar é a confiança, pois o cuidado só é possível quando existe uma 
relação de confiança entre o cuidador e o ser cuidado. E, por último e não menos importante, a quinta virtude 
é a consciência, que pertence a dimensão interior do ser humano, significa reflexão, prudência, cautela frente 
à ação de cuidar11.

Neste sentindo, o cuidado é entendido como algo que promove a vida e a saúde, e não como uma mera 
ação. É algo que fomenta capacidades, onde todos os envolvidos são vistos como humanos. A ação do cuidado, 
na ótica de uma concepção ética, encontra-se como compreensão da responsabilidade, se baseia no conceito 
de equidade e no entendimento das diferenças (das necessidades humanas), as quais são raízes da compaixão e 
do cuidado, desta forma, é possível dizer que a “ética do cuidado” provem de um elo entre direitos e respon-
sabilidades por meio de relações intersubjetivas12.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cuidado vem sendo praticado ao longo da história da humanidade, sendo aperfeiçoado e melhor 
embasado ao longo dos tempos, se tornando cada vez mais importante diante das necessidades humanas, em 
especial quando se trata da busca por uma vida mais longa e com melhor qualidade. Em suma, o cuidar pode 
ser entendido como um processo multifacetado, que envolvem não necessariamente aspectos técnicos, mas 
principalmente, qualidades advindas do próprio interior do ser humano e de suas relações entre si. 
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RESUMO

A proposta deste estudo é identificar como os acadêmicos de graduação em Enfermagem aplicam a 
assistência espiritual ao cliente em cuidados paliativos e suas opiniões sobre a aplicabilidade das disciplinas 
Cuidados Paliativos e Assistência Espiritual ao Cliente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, 
exploratória e transversal. Como método de estudo adotou-se o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) cuja 
técnica escolhida foi o grupo focal. Os resultados mostraram que as ideias centrais prevalentes em relação ao 
primeiro objetivo foi: “Conversar e tocar no paciente” e “Buscar a Deus” já em relação ao segundo objetivo 
obteve-se: “Antes tratava de forma técnica”, “Acreditava que religiosidade era o mesmo que espiritualidade”. 
Evidenciou-se que faculdades que possuem cursos de graduação em Ciências da Saúde devem [re]pensar e [re]
organizar a formação de seus acadêmicos e a fim de garantir uma assistência mais humanizada aos pacientes, 
visando à dimensão psicoespiritual, enfim o holismo.

PALAVRAS-CHAVE: CUIDADOS PALIATIVOS. ESPIRITUALIDADE. HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA.
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INTRODUÇÃO

O ensino da Bioética não pode se restringir aos círculos profissionais ou a uma elite intelectual. Isso 
implica a necessidade de dotar aos cidadãos comuns um mínimo de saber cientifico e técnico, o que deve per-
mitir a todos exercerem suas responsabilidades próprias diante de novas situações derivadas do avanço das 
biotecnologias. 1

A Bioética e a humanização da assistência em Enfermagem ocuparam espaço estratégico nas discussões 
acadêmicas e grade curricular em nossa escola na formação dos graduandos em Enfermagem. Agregados à Bioé-
tica as disciplinas Assistência Espiritual ao Cliente e Cuidados Paliativos, vivenciadas no campo de ensino clínico 
e em aulas, nos impulsionaram a desenvolver este estudo que teve como núcleo identificar como os acadêmicos 
de graduação em Enfermagem aplicam a assistência espiritual ao cliente hospitalizado em e suas opiniões sobre 
a aplicabilidade das disciplinas Cuidados Paliativos e de Assistência e Espiritual ao Cliente hospitalizado.

Percebe-se que a dimensão espiritual no cuidado paliativo é expressiva, pois transcende o sofrimento 
humano, visando dar à morte um significado. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) define cuidado 
paliativo como necessidade espiritual do paciente e seus familiares, sendo o indivíduo um ser indivisível, físico, 
mas também espiritual.2

Entende-se espiritualidade como uma dimensão subjetiva e emocional, que nos remete ao conceito de 
vida e existência, e como fenômeno social e psíquico que a espiritualidade tem capacidade de transcendência da 
vida humana de um aspecto local para um aspecto universal.3

Segundo Penha e Silva2, a espiritualidade começou a receber a atenção da Medicina na ultima década e 
há uma importância imensa focada nesta dimensão espiritual tornando o cuidado humanizado. A atenção a este 
aspecto é o maior indicador de uma boa assistência ao paciente em estágio terminal ou em situação de doença 
crônica degenerativa.

É com intenção de vislumbrar a formação Bioética dos graduandos em Enfermagem nessa disciplina que 
entendem-se as relevâncias do estudo como relevância científica, social e profissional. O direcionar de estudos 
e ações de saúde envolvendo essa natureza levando ao aprimoramento dos profissionais de Enfermagem que 
prestam assistência sistematizada a pacientes hospitalizados. No âmbito profissional, este estudo contribui para 
o embasamento da dimensão Bioética do graduando no tocante a dignidade humana no cuidado paliativo e a 
garantia de atendimento das necessidades dos pacientes, o que traz grande melhoria na qualidade de vida destes 
pacientes atendendo-os como seres dignos, no cumprimento de suas necessidades bio-psico-espirituais e em 
suas expectativas. 

A disciplina de Cuidados Paliativos resgata, na área de Enfermagem, a visão integral do ser humano, com 
suas dimensões física, psíquica, social e espiritual. Na Enfermagem como arte de cuidar a “pessoa” é assistida e 
não a “doença”; sendo acompanhada na dor, no sofrimento e proximidade da morte.

Portanto dessa multidimensionalidade do ser humano situa-se a interdisciplinaridade com a Bioética e 
a crença, entre o existencial e o transcendente, algo que traz para o paciente sentido à vida; tendo o locus 
“espiritualidade”. No transcorrer do ensino clínico na graduação em Enfermagem essa relação do paciente, sua 
esperança diante da doença que ameaça a vida é notória manifestada por declaração de gratidão, amor, perdão, 
humanização diante do cuidado de Enfermagem. Explorar e discutir esses valores no cuidado humanizado no 
contexto das disciplinas Assistência Espiritual ao Cliente e Cuidados Paliativos traz a consciência da formação 
bioética do aluno na sua formação.

MATERIAIS E MÉTODO

Pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritiva, exploratória e transversal.  Teve como objetivos 
identificar como os acadêmicos de graduação em Enfermagem aplicam a assistência espiritual ao cliente em cui-
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dados paliativos e suas opiniões sobre a aplicabilidade das disciplinas Cuidados Paliativos e Assistência Espiritual 
ao Cliente. Como técnica adotou-se o grupo focal e como método de estudo o Discurso do Sujeito Coletivo 
(DSC) . O DSC tem como base a Teoria das Representações Sociais, sendo esta o produto das experiências 
vivenciadas no cotidiano do ser humano expressa de forma sucinta através de um discurso. O método DSC 
possui as expressões chaves (ECH) que são os depoimentos dos entrevistados, as ideias centrais (IC) que são 
uma síntese, um título, dado para as ECH e que devem ser destacados do texto, pois representam melhor todo 
seu conteúdo, por fim uniram-se as IC semelhantes e as ECH elaborou-se o DSC.

Os grupos focais são utilizados na pesquisa qualitativa em todos os campos do conhecimento. Seu ob-
jetivo vai além de fazer a mesma pergunta para vários participantes, pois o que se quer é gerar e analisar a 
interação entre eles. 

Os participantes entrevistados foram os acadêmicos de Enfermagem que cursaram o 6° período e que 
concluíram as disciplinas Assistência Espiritual ao Cliente e Cuidados Paliativos. Amostragem utilizada para 
esse estudo foi proposital (ou intencional ou racional). A amostra foi constituída de 39 alunos da disciplina de 
Assistência Espiritual ao Cliente e 52 alunos da disciplina de Cuidados Paliativos. Aceitaram participar 39 alunos.

Nas entrevistas, os participantes foram questionados verbalmente e suas respostas gravadas foram trans-
critas. 

Todos participantes receberam as informações necessárias, de acordo com a resolução 466/12 do Con-
selho Nacional de Saúde que diz respeito às pesquisas com seres humanos. Esta pesquisa foi submetida à apre-
ciação do Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem Wenceslau Braz, na cidade de Itajubá, Minas 
Gerais e foi aprovada com o parecer consubstanciado n° 935.578. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As ideias centrais sobre o primeiro objetivo: identificar como os acadêmicos de graduação em Enferma-
gem da Escola de Enfermagem Wenceslau Braz aplicam a assistência espiritual ao cliente em cuidados paliativos 
foram: “Buscar a Deus”, “Conversar e tocar no paciente”, “Cuidados que fogem da rotina”, “Estimular a crença”.

A ideia central mais frequente foi “Conversar e tocar no paciente”. Os profissionais de saúde se encon-
tram constantemente envolvidos com a fragilidade humana, sendo necessária uma visão além daquela imposta 
pelo modelo biomédico. Através da espiritualidade o profissional consegue enxergar o ser humano como algo 
integrado, sabendo enfrentar situações que envolvem emoções fortes e questionamentos existenciais dos pa-
cientes e familiares.3

Nos acadêmicos de Enfermagem entrevistados encontramos o seguinte discurso: 

“[...] Rezar terço, conversar, fazer tranças até mesmo tocar no paciente. Desde a fala até 
o toque. Durante os ensinos clínicos eu sempre conversava com o paciente, perguntava se 
ele queria ir à capela tudo visando dar a ele maior conforto espiritual. Fazer uma trança no 
cabelo do paciente, passar um creme, conversar. Através da conversa e de se fazer uma 
trancinha, por exemplo, tem-se um contato com o paciente e estar perto do paciente é 
cuidado espiritual [...]”.

Destaca-se também outra ideia central de relevância: “Buscar a Deus”, em que os acadêmicos assim se 
expressaram:

“[...] Rezar, ler a bíblia com o paciente porque é no momento do sofrimento que ele bus-
ca consolo em Deus e sua espiritualidade fica mais forte. É no momento da morte que as 
pessoas se apegam mais em Deus, pois retiram dele força e fé para lutar, quando se tornam 
idosos também eles têm sempre buscam mais a Deus. Cuido de uma senhora idosa e ela 
sempre me pede para rezar o terço com ela, ligo a televisão e ela assiste missa pela TV, 
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acredito que isso seja um cuidado espiritual que realizo com ela [...]”.

As respostas mostraram claramente a importância dos Cuidados Paliativos e Assistência Espiritual ao 
Cliente, pois revelam que a situação pelos alunos vivenciadas diariamente no cuidado de Enfermagem desafios 
a repensar em si mesmos, refletir sobre o sentido da vida e encontrar um propósito para o que veem enfren-
tando.

Assim observa-se que a assistência espiritual do graduando pertence à rotina do cuidado e a importância 
de se considerar essa dimensão nos cuidados de Enfermagem.

Seguindo esse raciocínio a postura e atitude bioética são partes fundamentais deste contexto, haja vista 
o cuidado do ser humano em atender suas expectativas e necessidades. Trata-se de ferramenta indutora de 
reflexão que permite os alunos expressar suas necessidades, pensamentos e sentimentos. 

Diversos estudos mostraram a influência da espiritualidade na prática clínica.4 Aos que buscam ou rece-
bem assistência espiritual notou-se menor prevalência de depressão, complicações no pós- operatório dentre 
outras situações.5

Tem-se que a crença religiosa é utilizada para o enfrentamento de enumeras situações difíceis, sendo fre-
quentemente expressa através de recursos como a oração, a fé e a confiança em Deus ou em um ser superior.6

É relativamente comum que os pacientes recorram à religião para lidar com o sofrimento, especialmente 
nos períodos de crises que intensificam as inúmeras dificuldades vividas. Crenças religiosas e práticas ritualís-
ticas são os mecanismos mais comuns que as pessoas se valem nos momentos de doenças e quanto maior a 
gravidade, mais se intensifica a ligação religiosa e a tomada de decisão sobre o direcionamento do tratamento 
e essas são influenciadas pelo contexto religioso ao qual o paciente está inserido.7

Outra ideia central muito expressiva foi “Estimular a crença”, com que obtivemos o seguinte discurso:

“[...] Estimulando a crença do paciente. Através do toque, o carinho, fazer oração, estimulá-
-lo a ter uma relação com o superior [...]”.

A crença em um ser superior dá aos pacientes forças para enfrentar o diagnóstico e tratamento, sendo 
assim, eles enfrentam todo o processo com maior coragem.7

Completando esse sentido Guerrero, Zago, Sawada e Pinto8 dizem que embora o homem esteja vivendo 
numa época de desenvolvimento tecnológico que se evidencia em todas as áreas do conhecimento, um movi-
mento constante e crescente resultante do progresso da ciência, ao contrário do que se poderia pensar, cons-
tata-se que os valores ligados à espiritualidade se manifestam em diferentes momentos da vida das pessoas. A 
espiritualidade tem sido utilizada por aqueles que enfrentam crises ou problemas de saúde, encontrando nela 
uma forma de resiliência para vencerem ou enfrentarem de melhor forma essas dificuldades.

Quanto à ideia central: “Cuidados que fogem da rotina”:

“[...] Com cuidados que fogem do básico/rotina que eu preciso fazer para manter a vida 
daquele paciente [...]”.

O enfermeiro como membro da equipe multidisciplinar desempenha um papel fundamental no cuidado 
com o paciente visando minimizar o seu sofrimento humano e lhe favorecer uma melhor qualidade de vida. O 
princípio norteador neste aspecto é um dos principais fundamentos da Bioética: o respeito à dignidade humana.9

É através da espiritualidade que os profissionais de saúde conseguem prestar um cuidado ligado principal-
mente à compaixão, ao ser você mesmo a ser “um ser humano cuidando de outro ser humano”.10

Quanto à ideias centrais do segundo objetivo que foi identificar as opiniões dos acadêmicos sobre apli-
cabilidade das disciplinas Cuidados Paliativos e Assistência Espiritual ao Cliente foram: “antes tratava de forma 
técnica”, “assistência em todos os momentos”, “olhar holístico” e “acreditava que religiosidade era o mesmo 
que espiritualidade”.
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Quanto à ideia central mais frequente “Acreditava que religiosidade era o mesmo que espiritualidade”

“[...] antes eu acreditava que religiosidade era o mesmo que espiritualidade e hoje sei desta 
diferença graças à disciplina e posso atuar de forma benéfica para o paciente [...]”.

Esses conceitos são esclarecidos pelos autores abaixo, que revelam que os termos “religiosidade” e “es-
piritualidade” são diferentes. Espiritualidade diferencia-se de religiosidade. As religiões possuem um código de 
ética que rege o comportamento e dita os valores morais; contemplam a relação entre o homem e o poder 
sobre-humano no qual ele acredita ou do qual se sente dependente. Espiritualidade não significa necessariamen-
te a crença em Deus, e crença em Deus não constitui espiritualidade. A espiritualidade remete a uma questão 
universal relacionada ao significado e ao propósito da vida.11

A espiritualidade, entendida como algo que transcende, está relacionada ao propósito da vida, com a 
concepção de que há mais na vida do que aquilo que pode ser visto ou plenamente entendido. Nela, podem 
também ser considerados os aspectos que podem mobilizar energias e iniciativas, extremamente positivas, com 
potencial ilimitado para a melhora da vida da pessoa.10

Ao se compreender esses conceitos, evidencia-se que a espiritualidade é um aspecto fundamental na as-
sistência de Enfermagem. Não são poucos os profissionais se sentem hesitantes e inseguros para abordar estes 
aspectos, devido à falta de inclusão dessas disciplinas no processo de graduação.12

Também na mesma proporção outra ideia central frequente foi “antes tratava de forma técnica”, com-
provada pelos discursos:

“[...] Antes dessas matérias eu tratava o paciente de forma técnica sem mal olhar para ele, 
logo após a matéria notei mudanças em mim passei a olhar o paciente como uma pessoa 
mesmo, com dificuldades e problemas, então a gente tenta ajudar tem a relação do toque 
muitas vezes você encosta na pessoa, pega na mão ele te agradece expressa que faz bem 
a ele, às vezes até  uma oração podemos ajudar, eu acho que é isso. Aprendemos a ver o 
paciente além da sua forma física. Eu dava muita importância pra técnica porque tinha medo 
de perder pontos com os professores, agora eu atendo o paciente, converso com ele, bus-
co retirar suas angústias e medos. Eu achava que cuidado paliativo era apenas para pessoas 
acamadas, hoje vejo que não é isto. Mas a espiritualidade a partir do momento da entrada 
da pessoa no hospital, UBS etc. ela pode estar ali presente. Devemos educar a equipe de 
Enfermagem com palestras, educação continuado para assim oferecer cuidado adequado ao 
paciente [...]”.

Segundo Silva e Penha2 no momento em que emerge a revisão crítica do envolvimento da Enfermagem 
com a tecnologia, devido ao cuidar estar fundamentada pelos conceitos humanísticos, a Enfermagem tem assu-
mido de modo um pouco crítico os valores mecanicistas. Contudo, dada a emergência de atender as necessida-
des espirituais à Enfermagem deveria direcionar seus esforços para o desenvolvimento de atitudes pautadas no 
sentido mais espiritual que religioso.

Tem sido um grande desafio a formação dos profissionais da área de saúde, em especial na Enfermagem, 
onde os formadores realizam esforços para que se formem profissionais mais observadores, reflexivos, empá-
ticos e sensíveis aos problemas da clientela. Para tanto a formação do enfermeiro deve contemplar todas as 
dimensões inclusive a espiritual.2

A espiritualidade na Enfermagem contribui para aumento da criatividade dos profissionais, melhorando a 
comunicação, aumentando seu comprometimento, adotando procedimentos éticos e evitando ações tecnicis-
tas.13

O ensino da disciplina Espiritualidade durante a graduação tem um papel importante para a vida do 
estudante no desenvolvimento dos valores do cuidado holístico. Os alunos tendem a espelhar-se em seus edu-
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cadores e sem uma abordagem clara acabam julgando desnecessária ou ainda fora do âmbito de seu trabalho.3

Quanto à ideia central “assistência em todos os momentos”, temos o discurso: 

“[...] Quando eu não tinha conhecimento da matéria eu achava que cuidado paliativo era apenas 
para paciente em UTI, hoje eu presto assistência paliativa em pronto-socorro, clínica médica, clí-
nica cirúrgica etc. Hoje eu sei que devo prestar assistência em todos os momentos e não apenas 
em situações críticas [...]”.

No tocante ao conceito de Cuidados Paliativos, a espiritualidade vem chamando a atenção dos profis-
sionais da saúde; refere-se ao cuidado humano, pelo fato de as pesquisas demonstrarem que este pode ser 
um caminho para melhorar a qualidade de vida dos doentes crônicos, assim como estimular maior rapidez no 
processo de cura ou enfrentamento das doenças. Percebe-se, portanto, com maior intensidade, a força na di-
mensão da espiritualidade, como um instrumento de promoção em saúde, que permite superar os limites do 
conhecimento científico da biomedicina, a qual não consegue responder às múltiplas dimensões do ser humano, 
como as físicas, as psíquicas e sociais.14

Nota-se que a grande preocupação da maioria dos profissionais de saúde que assistem a pessoa em cui-
dados paliativos está atrelada a tratar ativamente sua doença, esquecendo-se do cuidar, tanto do sofrimento do 
paciente quanto o de sua família.15

Tem-se que é de suma importância preparar os profissionais de saúde para a realização do cuidado in-
tegral, incorporando o aspecto espiritual aos planos de cuidado. Alguns dos profissionais se sentem inseguros 
para realizar este tipo de intervenção, talvez porque as universidades não preparem seus estudantes para esta 
temática.16

Por fim tivemos a ideia central “Olhar holístico”, foi argumentada por um acadêmico com os dizeres: 

“[...] Acredito que essas disciplinas me deram uma visão do olhar holístico de que se tanto 
fala na Enfermagem [...]”.

O enfermeiro deve então atender pacientes e familiares em todas as suas dimensões, deste modo para 
a prestação do cuidado holístico, a Enfermagem devem entender também da própria espiritualidade da pessoa 
humana.13

O grande desafio dos profissionais de saúde é cuidar do ser humano de forma holística, exercendo uma 
ação preferencialmente em relação a sua dor e ao seu sofrimento, nas dimensões física, psíquica, social e espi-
ritual, com competência tecnocientífica e humana.17

CONCLUSÕES

Esta pesquisa permitiu descobrir por meio das opiniões dos acadêmicos de Enfermagem que é possível a 
aplicabilidade da assistência espiritual ao cliente em cuidados paliativos e que foram capazes de dar  assistência 
espiritual aos mesmos com ajuda do conhecimento adquirido nas disciplinas de Cuidados Paliativos e Assistência 
Espiritual. Para os acadêmicos de graduação em Enfermagem da EEWB a assistência espiritual ao cliente em 
cuidados paliativos deve ser assim aplicada: “Buscar a Deus”, “Conversar e tocar no paciente”, “ dar cuidados 
que fogem da rotina”, “estimular a crença” e “contato”. Quanto às opiniões dos acadêmicos de Enfermagem 
sobre a aplicabilidade das disciplinas Cuidados Paliativos e Assistência Espiritual ao Cliente assim se expressa-
ram: “Antes era de forma técnica”, “assistência tem que ser em todos os momentos”, “ ter olhar holístico” e “ 
acreditava que religiosidade era o mesmo que espiritualidade”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As disciplinas Assistência Espiritual ao Cliente e Cuidados Paliativos sem dúvida, contribuem para o cui-
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dado aos pacientes em cuidados paliativos.  
Nas opiniões dos alunos vimos como eles colocam em prática o conhecimento adquirido nestas discipli-

nas. Após estas matérias a visão dos acadêmicos mudou em relação ao cuidado.  A aplicabilidade evidenciou-se 
em suas respostas  quando afirmaram que antes das aulas os cuidados eram limitados ao físico e às técnicas e  
que a partir  das  disciplinas tiveram  outra visão, ou seja, aprenderam a ver o paciente além do corpo, com um 
olhar holístico  para com o paciente e família.  Estimulando e respeitando as suas crenças, dando espaço para a 
espiritualidade.  Aprenderam que em todas as áreas e momentos pode-se  aplicar a assistência espiritual e não 
apenas nas áreas críticas ou nos momentos de terminalidade da vida.

Acredita-se que os achados desta pesquisa serão úteis para escolas/ faculdades que possuem cursos de 
graduação ou técnicos de Enfermagem, equipe de saúde e profissionais interessados em [re]pensar e [re]organi-
zar a assistência à saúde aos pacientes, implementando rotinas e programas, visando à melhora do atendimento 
a estes. Em um mundo onde prevalece a superficialidade e a materialidade uma aproximação bioética à análise 
do cuidado faz-se necessária. Certamente este assunto não se esgota com esta pesquisa, sugere-se que outros 
estudos desta categoria sejam realizados.
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RESUMO

O estudo faz uma abordagem filosófica para o princípio bioético do cuidado o qual é necessário na humani-
zação dos processos de terminalidade da vida. O objetivo é analisar o princípio do cuidado (como conceito filosó-
fico) e reestabelecer sua importância para a concepção da dignidade da pessoa humana em situações de pacientes 
vulneráveis. Logo, a reflexão proposta éinvestigar aspectos de tal conceito diantedos dilemas éticos decorrentes 
de pacientes com doença incurável avançada. Considerandonecessária a fundamentação filosófica do conceito 
de cuidadoprincipalmente no que tangeas relaçõesdos profissionais de saúde com os pacientes, utiliza-seum res-
paldo filosófico diferenciadono conteúdo do cuidado, bem como uma análise da dignidade da pessoa humana. 
Observa-se, portanto, um paralelo entre a visão de filósofos clássicos, como Heidegger, e o conceito de cuidado. 
Sobretudo, é substancial conceber a situação física e psíquica dos sujeitos no fim da vida e o cuidado necessário a 
eles. A filosofia e a bioética, quando unidas, possibilitam uma ampla abordagem sobre a preservação da dignidade 
depacientes no fim da vida. Sob esse viés, deve-se conceber o princípio do cuidado como um subsídio necessário 
à bioética. 

PALAVRAS-CHAVE: DIGNIDADE. BIOÉTICA. CUIDADO. FIM DA VIDA.
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INTRODUÇÃO

O florescimento da bioética como disciplina conflui como uma particular atenção da ética filosófica por 
questões de ética aplicada num contexto pluralista. A palavra Bioethikaparece pela primeira vez em um periódico 
alemão Kosmos, no ano de 1927. Fritz Jahrfazia referimento, nesse periódico, a um “imperativo bioético” que deveria 
ampliar o imperativo kantiano e caracterizou a bioética como o reconhecimento das obrigações éticas não apenas 
com relação aos seres humanos, mas a todos os seres vivos 1.

A publicação de Van Rensselaer Potter2referenciou o início da bioética nos Estados Unidos da América. A 
obra Bioethics: a Bridge totheFuturefoi uma das primeiras intuições da bioética. O que chama atenção é o conceito 
de bioética como uma ponte, seja ela para a comunicação, o diálogo e a conjunção de valores entre a ciência bio-
lógica e as ciências humanas. 

Em meio aos avanços da bioética,aquelas transgressões de direitos que colocam em questão a vida e a ciên-
cia não são mais toleráveis. No Relatório de Belmont (1978), declaração principialista clássica referente às pesquisas 
com seres humanos,enunciaram três princípios que celebraram o fundamento bioético: beneficência, autonomia e 
justiça3. Posteriormente, Beauchamp eChildress4 conceberam uma distinção entre não maleficência e benevolên-
cia adicionando, portanto, o primeiro aos demais princípios. Os autores, apoiados na concepção da comissão de 
Belmont, diferenciaram beneficência e não maleficência apresentando, a partir disso, quatro princípios à bioética.
São eles: não maleficência, beneficência, autonomia e justiça. Tais princípios impulsionaram a bioética sob aspectos 
principialistas a partir da obra chamada Principles of Biomedical Ethics4.

Entre as várias questões abordadas na bioética estáa relação de pacientes com amorte,sendo essa, talvez, 
aindagaçãomais complexaa ser abordada.Na situação de morte iminente, o ser humano deve lidar com inúmeras 
questões. O temor e a inconformidade que a terminalidade da vida incita no sujeito impulsionaram a invenção de 
diversos instrumentos para preterir a morte e prolongar a vida. Neste ponto de imbricação entre a bioética e o 
problema dofim da vida, o presente artigo visa investigar os aspectos do conceito de cuidado diante dos dilemas 
éticos decorrentes de pacientes com doença incurável avançada.

Na obra The Birth of Bioethics, de Jonsen5,as seguintes questões são refletidas: Quem deve viver? Quem 
deve morrer? Considerando essa análise, pode-se colocar uma terceira questão, como se deve viver sabendo 
da iminência da morte? O entrave oriundo dos avanços tecnológicos é a concepção médica que compreende o 
tratamento de um paciente com doença incurável avançadacomoum prolongamentoda vida, por meio de apare-
lhos respiratórios; isto é, cuidados tecnológicos para com o fim da vida. Não obstante, na perspectiva do autor a 
terminalidade da vida gera “situações em que o dever de fidelidade não requer intervenções médicas de suporte 
de vida, mas apenas exige um cuidado amoroso para com a morte”5. Concordar com a morte de uma pessoa com 
doença incurável avançada, sem prolongar sua vida, não é omitirum bem básico -o direito de viver.Entretendo, ne-
gar os cuidados paliativos é, de fato, uma grave omissão ética5. Considerando as questões postas, nem sempre os 
aparatos tecnológicos para prolongar a vida são uma solução plausível. Em contrapartida, os cuidados necessários 
aos pacientes terminais humanizam as relações entre profissionais da saúde e pacientes.Torna-se indispensávelpara 
bioética o princípio do cuidado. 

A tarefa árdua dos profissionais da saúde é lidar com a perspectiva da insuficiência de possibilidades para a 
cura; então, deve haver uma assistência digna a um paciente terminal. A dignidade atribui aos sujeitos direitos que 
perpassam toda a sua existência. A vida é o direito primordial aos seres humano.Então, como garanti-la? A vida 
necessita bens primários para o seu pleno desenvolvimento. Nessa perspectiva, a saúde é, sem dúvida, um bem 
fundamental para promover a vida humana. Isso posto, é oportuno compreender vias práticas para a promoção 
de cuidados vinculados à saúde.

As virtudes necessárias para as situações médicas devem ser desenvolvidas para que possa ser pensado um 
bem comum ao paciente. Uma decisão médica considerada adequada não significa ser equivalente a uma decisão 
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ética adequada. A compreensão do bem para o paciente está ligada a valores éticos dos profissionais de saúde. 
Conforme Pellegrino e Thomasma6, o bem comum é uma abstração de funções de base biológica que são reco-
lhidos como um valor, isto é, expressada a partir do altruísmo de indivíduos por meio do cuidado.Faz-se mister 
a reflexão sobre um princípio que corrobore a necessidade do paciente e um processo que vise a humanização 
nos aspectos perante à morte. A chave de leitura neste ponto é compreender que somente princípios universais 
e necessários são insuficientes para fundamentar a bioética à frente da terminalidade da vida7. Humanizar a morte 
não é prolongar a vida de forma artificial. No entanto,é necessário fundamentar um novo agir em relação a essa 
perspectiva. Para isso, é vital compreender a fundamentaçãofilosóficapara o cuidado.

1. A TERMINALIDADE DA VIDA E SUAS IMPLICAÇÕES 

A escassez de probabilidade para qualquer chance de cura de um paciente não pode ser motivo para seu 
abandono e esquecimento. O chamado estágio terminal, principalmente ocorrente em pessoas acometidas de 
doenças que ainda cientificamente não possuem cura, é o elemento que define e separa os processos metodoló-
gicos e científicos na relação entre profissionais da saúde e pacientes1. Ainda que, como diz Kovács8, o conceito 
de terminalidade (completion) seja tal que deva ser tratado como relativo, é possível que se determinem elementos 
não apenas para a sua detecção, mas também de ações que são implicadas por ele.

De fato, não éfácil lidar com a morte.Parece ser mais complicado lidar sabendo-se que ela está próxima. 
Pacientes com doença incurável avançada possuem uma sobrecarga de informações com as quais precisam lidar: 
tudo o que é ocasionado pela doença incluindo dores, desconfortos, perda de funções básicas e perda de certa au-
tonomia física, mental são exemplos que podem ajudar a ilustrar tais casos. A doença que encaminha um indivíduo, 
com toda a sua crueldade, para situações deste tipo possui faces obscuras, mas, dentro do que se quer mostrar 
com a argumentação do presente trabalho, pode possuir a potência de erigir novas perspectivas no tocante à bio-
ética, à psicologia e à filosofia além do fato de que, ainda, pode ser a semente para diversos outros crescimentos 
e enaltecimentos da pessoa humana que, em sua fragilidade, muitas vezes manifesta sua força. 

A sobrecarga de informações mencionadas acima não são e não devem, em hipótese alguma, compreender 
um fardo apenas do paciente: é fato que família e equipe de saúde são também afetadas pelos mesmos sofrimentos 
direta ou indiretamente10. 

Dadas as situações como a de pacientes em fase terminal, e importante colocar-se a questão sobre que 
papel os avanços tecnológicos e científicos possuem frente a sua impotência quando da impossibilidade de que se 
reverta o caminho a ser trilhado pelo paciente até a morte. É fato que o aumento das chances de curas, desco-
bertas de novos medicamentos e tratamentos, auxiliados pelo grande estouro tecnológico ocorrido nos últimos 
séculos, aumentou a expectativa de vida e a supremacia sobre o poder da morte em diversas doenças antes 
consideradas imbatíveis. Se não pela cura, pelo controle, o homem procura sempre mais sobrepujar sua maior 
inimiga e o tem feito de maneira magistral. Contudo, resta a questão a ser resolvida: Quando todos os esforços 
são inúteis e apenas o aspecto humano pode ser de algum auxílio, como se deve proceder? A maneira com a qual 
se pode tornar possível uma melhor ajuda ao paciente partindo de elementos mais humanos no seu tratamento 
(compreendendo-se aqui o tratamento sobre cuidados paliativos referente ao trato de pacientes que não possuem 
expectativa de cura em suas doenças) deve estar amparada na compreensão de que os cuidados paliativos não 
compreendem apenas a parte clínica do tratamento e seu uso de métodos científicos e tecnológicos; é necessário 
que se tenha em mente o uso da multidisciplinariedade10a fim de que todos os elementos humanos sejam atingidos 
da melhor forma possível e o bem-estar do paciente possa ser completo desde a medicação adequada no alívio de 

1 Ver a obra To live until we say good-bye da autora Elisabeth Kübler-Ross9, em que ela trata a dimensão psicológica do fim da 
vida e demonstra uma renovação no âmbito psiquiátrico com seu trabalhando sobre o aconselhamento de pacientes terminais, a fim de 
ajudá-los a aceitar a morte.
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dores e desconfortos até uma melhor compreensão e aceitação de seu estado clínico. 
A complexa tarefa de humanizar os processos referentes a estágios terminais dos pacientes deve passar 

principalmente por uma conversão interna daqueles profissionais da saúde responsáveis por pessoas nestes está-
gios2. A partir da modernidade o homem assume um papel diferente em relação ao conhecimento: é, enquanto 
sujeito, ele queagora define seu objeto de conhecimento, suas condições de possibilidade; deixa de ser objeto 
aquele que define o sujeito e seu conhecimento. De maneira análoga, na medicina há também o movimento no 
qualo paciente se torna não mais uma pessoa sendo compreendida em toda a sua completude, e sim, como objeto 
daqueles responsáveis pela saúde. Nas palavras de Kovács8 o paciente é encarado, nesse caso, como “[...] passivo, 
submisso e silencioso”. Isso manifesta a necessidade de uma maior humanização do tratamento dispensado a pa-
cientes em fase terminal. 

Elementos óbvios conduzem à necessidade de um debate franco e com maior abertura sobre a humanização 
dos processos ligados à terminalidade da vida3.A dignidade da pessoa humana é, muitas vezes, posta em xeque na 
objetificação do paciente e de seus sofrimentos e deve ser sempre um ponto básico para a promoção da vida e 
do bem-estar daqueles que se encontram tão fragilizados e necessitados de maior atenção e zelo, não apenas no 
que toca o uso correto e comprometido de medicação, mas também, e talvez principalmente, na parte afetiva, 
emocional e espiritual.

É possível que dentro desse processo de humanização se possa dar sentido8 a elementos que cientificamen-
te estejam mecanizados e que causem maior sofrimento no paciente.Embora iminente, a mortenão precisa ser um 
fardo, mas pode suscitar naquele que sofre e naqueles que o cuidam mais e melhores momentos de vida. 

2. O PRINCÍPIO DE DIGNIDADE: O CUIDADO COM A VIDA E A MORTE

A dignidade é o principio basilar dos direitos, isso fica explícito nas principais Constituições. Acerca da pro-
blemática proposta, um paciente com uma doença incurável avançadatambém mereceas garantia que o princípio 
de dignidade imputa nos sujeitos e são elas: o respeito à vida, a promoção do bem-estar e a alteridade em lidar 
com o outro.

O conteúdo da dignidade humana é a igualdade de direitos. Esse princípio dá luz aos direitos cruciais: o 
direito à vida e, consequentemente, o direito à morte. A constatação deuma doença incurável avançada significa 
que o seu curso é gradual e progressivo, não responde aos tratamentos curativos disponíveis, e o paciente será le-
vado à morte em curto ou em médio prazo, num quadro de fraqueza progressiva e perda de autonomia14. A partir 
desse momento, a questão essencial é: Como garantir uma morte digna? É necessário reiterar que o princípio de 
dignidade humana perpassa avida. Mais ainda, é em momento de vulnerabilidade que deve haver uma promoção da 
dignidade ao paciente, proporcionando-lhe cuidados nessa circunstância.

O conceito filosófico de dignidade humana éum cenário controverso, mesmo que haja um avanço conside-
rável na compressão acercadesse conceito.No entanto, a dignidade está celebrada nas principais Constituições, 
e principalmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). O conceito do princípio de dignidade é 
compreendido quase unanimemente como o valor absoluto do ser humano e o fundamento dos direitos humanos. 
Essa garantia está na existência humana, considerando a impossibilidade de violar, transferir ou alienar a dignidade. 

É inegável que o filósofo alemão Immanuel Kant15 laconizou o princípio da dignidade humana com notável 
supremacia. Na sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes,ele concebe a humanidade como fim em si 
mesmo à medida que o sujeito racional deve enunciar juízos práticos que considerem a sua humanidade e a de 

2 Sob esse aspecto ver o artigo de Carol Gilligan, In a Different Voice: Women’s Conceptions of Self and of Morality11.A autora aborda 
a importância de notar a relação entre o próprio sujeito e o outro (relationship bctween self and other) e o desenvolvimento de uma 
ética do cuidado. Outra importante exposição sobre Ética do cuidadover o livroIn a Different Voice12.
3 A terminalidade da vida impõe um desafio na relações profissionais de saúde e pacientes, sendo necessário o princípio do 
cuidado, sobreissover, The Ethics of Care: Normative Structures and Empirical Implications,Tove Pettersen13. 
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outrem, como orientação para suas ações. Dessa visão, advém uma série de interpretações que convergem com 
a necessidade de compreender a ligação entre dignidade e o respeito que ela implica nas relações. Comentando 
Kant, Tugendhat16 enfatiza que “na medida em que nós respeitamos um ser humano como um sujeito de direitos 
e isto quer dizer como um ser para com o qual temos deveres absolutos, nós lhe conferimos dignidade e um valor 
absoluto”16. O ser humano é digno e merece que lhe sejam concedidos direitos básicos para a proteção de sua 
dignidade numa relação de igualdade.

O primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos diz que “todos os seres humanos nascem livres 
e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade”17. Assim, a dignidade implica no direito para si e, também, nas relações entre os sujeitos. 
Compreender a dignidade não é uma tarefa fácil, porém cabe ressaltar que “a dignidade não é apenas um direito, 
mas também fundamento e fonte de direitos, um critério para identificar o possuidor de direitos e um padrão para 
delimitar a liberdade e a autonomia das pessoas”18.

A intrigante compreensão de dignidade relacionada à autonomia é inconsistente, principalmente, no que 
tangencia a bioética médica. Afinal, um sujeito que se encontra em situação a qual não efetive sua autonomia, não 
é digno? Sarlet19, salienta a importância da autonomia para uma fundamentação da dignidade.Todavia a autonomia 
não é uma condição necessária; na ausência do gozo da razão, os sujeitos possuem dignidade. Esta é a chamada 
autonomia potencial. 

[...] Autonomia é considerada em abstrato como sendo a capacidade potencial que cada ser 
humano tem de autodeterminar sua conduta, não dependendo da sua efetiva realização no 
caso da pessoa em concreto, de tal sorte que também o absolutamente incapaz (por exemplo, 
o portador de grave deficiência mental) possui exatamente a mesma dignidade que qualquer 
outro ser. 19

Um sujeito em fase terminal nem sempre usufrui de sua autonomia.Dessa forma, cabe ao profissional da 
saúde auxiliar neste processo da perda de autonomia, de sofrimento e de dor. Mesmo o sujeito que possui uma 
doença grave ou que estáem face do fim de sua vida, o qual não possa efetuar sua autonomia, subjaz sua digni-
dade como seu valor absoluto. Acerca dessa concepção confirma Weber20 que “é claro que existem situações 
justificadas de perda de direito de autonomia. Isso não significa, no entanto, perda de dignidade”20. Esta visão de-
marca a inalienação da dignidade e o valor da vida mesmo diante da não efetivação da autonomia.

Morrer com dignidade é ter amparoaos direitos de assistênciatanto com a situação psicológica como com 
a situação física do paciente. Os cuidados paliativos implicam em um enfoque holístico ao paciente, considerando 
não somente a dimensão física, mas também os fatores emocionais da existência humana. Considerando essa aná-
lise, busca-se, portanto, uma humanização dos processos vinculados a terminalidade da vida. 

Sobre o aspecto do cuidado na bioética, Noddings7 acredita que “o cuidado é uma relação ética, uma ética 
construída sobre ela naturalmente diz respeito ao outro. [...] Cuidar é, portanto, ao mesmo tempo servir a si mes-
mo e servir ao outro”7.A autora salienta a importância da visão de cuidado como subsídio ao sujeito em vulnera-
bilidade: “não há necessidade de regras e princípios universais, não há necessidade de se preocupar com as ideias 
tradicionais de imparcialidade e justiça”. Nessa medida não há como falar em imparcialidade à frente da morte.

A tradição ética é delegar princípios universais e necessários, concebendo a humanidade com imparcialida-
de.Porém, sob a iminência da morte, é vital conceber a particularidade dos casos e o tratamento que será dado 
a fim de garantir o bem-estar de um paciente. Oprincípio do cuidado, como um subsídio necessário à bioética, 
é propostopois engloba a compreensão dos sentimentos humanos, neste caso, o sofrimento, o medo, a dor. 
Confirma essa ideia a visão de Pessini na obra Morrer com Dignidade21. Diz o autor: “junto com esta visão ética 
da pessoa humana é preciso encarar de frente a especificidade do mundo hospitalar e o sofrimento humano”21. 
Portanto, uma humanização das ações médicas para com pacientesem situações de doenças incuráveis avançadasé 
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o cuidado;como uma ação que dignifica as relações humanas.O cuidado é essencial à dignidade humana, e ela deve 
nortear esse aspecto proposto. 

3. O CUIDADO NA TERMINALIDADE DA VIDA: UMA MANEIRA DE ASSEGURAR A DIGNIDADE

O conceito de cuidado (care) é pouco trabalhado como alternativa às reflexões éticas propostas ao longo 
dos anos principalmente no que tange a reflexões mais ligadas à Filosofia. Em geral, o cuidado parece estar mais 
relacionado à afetividade e não tanto à racionalidade tão enaltecida na cultura pós-iluminista. É, porém, um tal 
conceito – ode cuidado – que pode abrir a margem de reflexão sobre assuntos em voga na atualidade como os 
propostos no presente trabalho, a saber, como humanizar os processos clínicos de pacientes em fase terminal e 
como é possível, sobre o princípio da dignidade humana, fundamentar a necessidade de que se cuide de indivíduos 
nessa situação.

Uma abordagem já muito trabalhada, mas que permanece no âmbito do trabalho fenomenológico de Hei-
degger22 é tal onde o cuidado é a “resposta” do ser-aí (Dasein) aos anseios do ser-que-é-no-mundo e possui 
ocupações. Assim, o Cuidado é parte estrutural do Ser, fundamental em sua constituição e representação na ação 
no mundo. Visto que Heidegger não perece tercomo objetivo, de sua análise fenomenológica do Ser, gerar uma 
teoria ética, mas tão somente de analisar as estruturas fundamentais do Dasein, é possível que se faça a pergunta 
sobre como tal abordagem pode ser, de alguma maneira, útil nos assuntos que tangem a terminalidade da vida e 
a humanização dos processos clínicos para com pacientes em fase terminal. Ora, a relação que se estabelece aqui 
é semelhante às reflexões elaboradas na seção anterior: pode-se fazer um paralelo da dignidade e agora, apoiado 
na proposta heideggeriana, no cuidado como partes integrantes de um mesmo sistema estrutural de formação de 
elementos inalienáveis do ser ou das pessoas enquanto tais. Se uma pessoa tem, por si só, sua dignidade que lhe é 
inalienável, deve-se zelar por ela; deve-se cuidar dela.

Parece claro que as implicações éticas na filosofia heideggeriana, mesmo que indiretas, inauguram um me-
lhor olhar sobre o conceito e a função do cuidado na vida humana. Com o advento da pós-modernidade e toda 
a revolução técnica, é possível que as novas tecnologias, aqui relacionadas à medicina, possam ter sofrido com a 
instrumentalização exacerbada da ciência e da razão. O conceito de razão instrumental, trabalhado principalmen-
te pela TeoriaCrítica23, apresenta a maneira como a ciência, desvirtuada pelo desejo de dominação e de poder 
do ser humano, acaba alienando aqueles que julgam dominar pelo que consideram ter domínio.Esse elemento 
negativo, que não é unânime na comunidade filosófica, pode clarear a necessidade de que se trate temas como 
a [re]humanização dos processos clínicos principalmente nos relacionados com a terminalidade da vida: há algo 
de estranho acontecendo e é preciso que se tenha claro que, mesmo esgotadas todas as expectativas científicas 
de vida, a pessoa debilitada merece ser cuidada; ela é digna de cuidado e não apenas digna de tratamento médico 
adequado. O cuidado, aqui, vai além do simples tratamento adequado que lhe é dispensado, mas implica, inclusive, 
no cuidado extrafísico compreendendo a parte psicológica, afetiva e espiritual do sujeito. 

O cuidado surge no horizonte da bioética ao apresentar a retomada de elementos de humanização na 
saúde. Como proposto acima, na impossibilidade de um dado sujeito manter sua autonomia, a dignidade lhe é 
imprescindível.Dessa forma, o cuidado aparece como a possibilidade de que agentes de saúde sejam a autonomia 
carente no sujeito debilitado pela doença. A maneira como isso acontece é o modo como o cuidador influencia o 
bem-estar da pessoa doente, faz-lhe sentir pessoa (digna) e querida. Nesse sentido, é o cuidado que faz com que 
um ser humano ajude “[...] o outro a realizar o que não pode fazer por si mesmo”24.

Nesse possível auxílio na retomada da autonomia muitas vezes perdida pelo paciente em fase terminal está a 
ligação elementar existente entre a proposta do cuidado e o principialismo bioético24. No tocante à autonomia dos 
sujeitos, a necessidade do cuidado aparece fazendo a ponte entre a importância de procedimentos como cuidados 
paliativos e a garantia da dignidade individual dos sujeitos, mesmo em estado crítico sob perigo iminente de morte.
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O cuidado quando frente ao problema da terminalidade da vida pode ser a chave para a valorização da 
integralidade da pessoa humana: trata-se de cuidar de todas as dimensões da vida humana e dar-lhes a devida im-
portância. É, por exemplo, o caso da ciência por parte do paciente em relação a sua inevitável morte: pode ser 
que, em determinadas situações, seja um problema para a pessoa em questão admitir o fim de sua vida; pode ser 
ainda mais complexo o tratamento com os familiares que têm de lidar o tempo restante de seu ente querido. A 
questão é que um cuidado integrado pode auxiliar nesse rito de passagem para o desconhecido, para possivel-
mente a experiência mais dolorosa vivenciada pela família. Nesse sentido, faz-se mister garantir o bem-estar do 
paciente e de seus familiares sem a omissão dos fatos. O elemento do cuidado aparece como sensibilidade para 
com aquilo que ainda a ciência não consegue dar conta: humanizar os processos relacionados ao paciente, fazer-lhe 
sentir pessoa e pessoa querida. 

Dentro disso, independe da relação entre pessoa cuidadora e pessoa cuidada a necessidade do cuidar7: não 
é necessário que exista afeição entre ambos, mas sim a compreensão de que há vidas humanas em jogo e seu 
bem-estar, em qualquer hipótese, deve ser assegurado segundo sua dignidade e, para tanto, a aliança entre técnica 
e humanização cuidadora23pode ser central para o tratamento de pacientes terminais. Cuidar é ir além da visão 
superficial da pessoa humana: é olhar com olhos que, enxergando o invisível de sua dignidade inalienável e indisso-
lúvel mesmo na hora da morte, curem e promovam a vida. 

CONCLUSÃO

Longe de buscar ser exaustivo em conteúdo e, muito menos, longe de buscar dar respostas prontas às 
questões levantadas, o presente trabalho possui o modesto objetivo de fomentar e corroborar a discussão vigente 
sobre as relações humanas existentes entre agentes de saúde e pacientes em fase terminal e suas famílias, sobre-
tudo como humanizar os processos envolvidos na terminalidade da vida. 

A proposta do cuidado como sendo um conceito-chave em uma bioética que busca dar respostas mais 
concretas aos problemas relacionados à vida humana é apenas uma das muitas faces possíveis do mosaico que é 
erigido com toda a problemática envolvida. Salvaguardar a dignidade dos sujeitos em situações deste tipo torna-se 
um desafio quando se percebe que a ciência e a tecnologia avançadas não parecem dar conta de elementos dos 
quais constituem a vida humana. Existe, pois, um aspecto fundamental: o cuidado. Sob este viés em que o cuidado 
é basilar, as relações com a terminalidade da morte são melhores assistidas e estão sob um princípio que concebe 
o ser humanos com todos os seus elementos. Cuidar imbrica em um respeito à vida e à morte.

O viés filosófico é tal que não pode ser dispensado em discussões sobre temas bioéticos; pelo contrário, 
deve ser valorizado em seu amplo escopo de abrangência. Fundamentar uma bioética sobre princípios filosofica-
mente erigidos é garantir uma aplicação eficaz de elementos sobre problemáticas contemporâneas que permane-
cem obscuras: é dar uma luz humana àquilo que parece escapar aos olhos e mentes como desconhecido.
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RESUMO

A partir dos anos 90 a humanização em saúde vem sendo tratada como política pública, ocupando atual-
mente um espaço prioritário neste setor. As ações de promoção em saúde e de humanização da assistência são 
trabalhos dinâmicos, que estão fortemente relacionados ao contexto em que se desenvolvem. Este estudo faz 
uma análise da relação do processo de humanização e da atuação do psicólogo nos serviços de saúde, a partir 
da discussão de um estudo de natureza observacional, tipo relato de experiência, realizado em uma unidade de 
internação pediátrica. Discute o papel fundamental da comunicação como uma estratégia essencial de mediação 
no processo de produção de saúde. Leva em consideração que sujeitos sociais quando reconhecidos, acolhidos 
e mobilizados são capazes de alterar realidades, se tornarem ativos no seu processo e até se transformarem. Os 
resultados do estudo apontam para a importância da comunicação da linguagem não-verbal, da informação e da 
valorização dos processos de mudança do sujeito na produção de saúde, respeitando sua capacidade criadora 
e singular. Por fim, ressalta a relevância da atenção psicológica na assistência ao paciente, seu acompanhante e 
da integração do psicólogo com membros da equipe multiprofissional visando contribuir com os dados desta 
experiência para a área da psicologia hospitalar.

PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA HOSPITALAR. HUMANIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO.
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INTRODUÇÃO

Os profissionais das equipes multiprofissionais inseridos no ambiente hospitalar se confrontam com situ-
ações que geram dúvidas sobre a atitude a ser tomada em alguns atendimentos, não somente do ponto de vista 
dos procedimentos técnicos, mas sobretudo no campo dos valores e da ética. Os cuidados com os pacientes 
e quem os acompanha devem considerar além das necessidades biológicas, as circunstâncias sociais, éticas e 
psíquicas presentes nas ações de atenção em saúde1. Assumir a saúde como valor de uso é ter por padrão o 
vínculo com os usuários, garantindo seus direitos e estimulando-os para que se coloquem como protagonistas 
no tratamento2.

A partir da década de 90, a humanização em saúde passou a ser tratada como política pública e muitos 
projetos vêm sendo desenvolvidos, ocupando um espaço prioritário neste setor. A Política Humaniza SUS apon-
ta que a humanização supõe a troca de saberes, incluindo os dos usuários e da sua rede social, diálogo entre 
os profissionais e modos de trabalhar em equipe3. Está presente também na forma com que o profissional se 
dirige ao paciente e no convívio com os outros membros da equipe. Pode-se dizer que humanizar é garantir a 
dignidade ética, ou seja, para que o sofrimento humano seja humanizado é preciso tanto que as palavras expres-
sas pelo sujeito sejam entendidas pelo outro quanto que este ouça do outro as palavras de seu conhecimento4.

Entretanto, algumas vezes essa comunicação, bem como a assimilação das informações, não é possível. 
Como então assegurar que o usuário compreenda e concorde com os procedimentos a que o paciente estará 
sujeito no ambiente hospitalar? Comumente supõe-se que encontraremos um acompanhante, um familiar, ou 
um representante que possa assumir a função de responder por. Mas, o que fazer quando isso não é possível? 

É diante destes dilemas, interrogando sobre as variáveis da linguagem e da comunicação dos usuários do 
Sistema Único de Saúde com a equipe multiprofissional, que este estudo tem como proposta a discussão e a 
apresentação dos resultados de um caso clínico realizado em uma unidade de internação pediátrica.

MÉTODO

Trata-se de um relato de experiência observacional, descritivo, qualitativo e prospectivo, realizado em 
uma unidade de internação pediátrica. Os objetos de estudo incluem a análise do impacto do processo de hu-
manização e da atuação do psicólogo nos serviços de saúde.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Arthur, 0a0m15d, foi encaminhado de um hospital da região litorânea do Paraná para um hospital espe-
cializado no atendimento pediátrico em Curitiba, onde permaneceu internado por 01m03d, devido ao quadro 
de plaquetopenia e baixo peso. Durante o período de hospitalização esteve acompanhado de sua mãe Valentina, 
23 anos de idade. O pai, Saulo, 27 anos, acompanhou o filho em ocasiões pontuais durante esse período.

Valentina passou a maior parte do tempo de sua infância no convívio com sua família nuclear e distante 
de convívios sociais com seus pares. Teve poucas relações e escassas vivências de atividades lúdicas, acadêmicas 
e de lazer. Têm sete irmãos, sua mãe é dona-de-casa e seu pai trabalhava com extração de palmito, vindo a 
falecer quando esta ainda era criança. Atualmente mantém pouco contato com sua família de origem e não tem 
laços afetivos na relação marital.

Foram realizadas avaliações e atendimentos psicológicos à família, utilizando técnicas da teoria psicanalíti-
ca, integrando observações da tríade paciente/família/equipe, entrevistas, atendimentos psicológicos individuais 
à mãe do paciente e interconsultas com profissionais da equipe multiprofissional. O acompanhamento psicoló-
gico totalizou 52 atendimentos, sendo 28 individuais e 24 em conjunto com a equipe, no objetivo de favorecer o 
acolhimento e a adaptação da mãe do paciente ao contexto hospitalar, bem como o desenvolvimento do vínculo 
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mãe-bebê e a comunicação com a equipe multiprofissional.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

 A Avaliação Psicológica demonstrou que Valentina possuía importante dificuldade, tanto de comunica-
ção como de compreensão verbal. Quando era convidada a expressar-se utilizava-se apenas de pequenas ora-
ções e escrita numérica, porém, na maioria das vezes, sua atitude era de passividade. Em razão desde quadro, 
reações foram observadas na equipe como: “mãe de difícil comunicação, não sabe falar nada sobre o filho e nem 
informar onde mora”. 

 A comunicação pode ser definida como um ato que se caracteriza por atitudes de sensibilidade, aceita-
ção e empatia entre as pessoas, em um universo de significações que envolvem tanto a dimensão verbal como 
a não verbal. Nesse processo, é acentuado o interesse pelo outro, a clareza na transmissão da mensagem e 
o estabelecimento de vínculos entre os profissionais de saúde e os pacientes5. Porém alguns fatores podem 
interferir nessa interação impedindo o reconhecimento e a interpretação exata dos sinais emitidos pelas pes-
soas. Por isso, a presença do psicólogo na equipe multiprofissional do hospital é importante no processo de 
desenvolvimento de estratégias de ação.

 Essas relações são intermediadas pela comunicação, entretanto, alguns fatores podem atrapalhar esta 
interação, tais como, dificuldades de linguagens e saberes diferentes, que nem sempre são compartilhados entre 
os sujeitos, limitações orgânicas do receptor ou emissor, além de diferenças de ordem sociocultural, cognitiva 
e intelectual6. Por isso, é tão importante a utilização de estratégias para reconhecer e interpretar os sinais emi-
tidos pelas pessoas, a influência de sua história de vida e cultura e os meios empregados para a transmissão das 
mensagens7.

 De modo geral, o nascimento de uma criança é cercado por muita expectativa, contudo, muitas vezes, 
a criança não reflete todos os anseios dos pais, situação esta que determina a necessidade de elaboração de 
uma série de mecanismos adaptativos8. No caso clínico em questão, inicialmente foi observada a precarieda-
de dos laços afetivos de Valentina com seu filho, principalmente na comunicação e expressão de seus afetos 
como mãe no estabelecimento do vínculo. Ressalta-se que Arthur esteve internado desde o seu nascimento e 
na instituição recebeu alimentação tipo passiva, através de sonda, dificultando ainda mais a relação mãe-filho. 
Nestas situações, de maneira geral, as referências desta relação podem ficar alteradas, já que o bebê recebe a 
alimentação sem a participação direta da mãe.

A intervenção psicológica teve como objetivo o favorecimento da adaptação da mãe a este novo contex-
to, o seu acolhimento, o desenvolvimento do vínculo mãe-filho e a comunicação com a equipe multiprofissional. 
Gradativamente, através da oferta da assistência, Valentina voluntariamente procurava pela psicóloga para auxi-
liá-la no manejo hospitalar diário, mas principalmente a psicóloga (como membro da equipe multiprofissional), 
teve o papel de elemento de referência importante para a mãe e a família.

Ressalta-se que havia uma intenção de comunicação, mas ainda não havia uma compreensão do conteúdo 
expressado pelas partes, razão pela qual as primeiras estratégias utilizadas foram tentativas de decodificação 
em voz alta por parte da psicóloga do que Valentina estava tentando dizer e, em seguida, ela sinalizava através 
de símbolos gestuais se era o que ela queria relatar ou não. Exemplos de recortes de alguns diálogos com esta 
mãe facilitará a compreensão da dificuldade encontrada pela equipe nesta comunicação:  

Psicóloga: Valentina, você sabe porque seu filho está internado? 

Valentina: Não pode sair.

Psicóloga: Alguém conversou com você?

Valentina - tocou no nariz e disse: Não pode ir lá fora. Ele tem isso.
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Psicóloga: O que é “isso”?

Valentina: Não pode sair. Só ficar aqui.

ou ainda,

Psicóloga: Valentina, vejo que você está com frio, você quer pegar um casaco?

Valentina - tocou na sua roupa e relatou: Minha tia deu.

Psicóloga: Sim, foi sua tia quem deu. Você quer colocar o casaco?

Valentina – tocou novamente na sua roupa e relatou: Foi a tia que deu.

Considerando as diversas formas de comunicação e de como a linguagem estava sendo compreendida 
por Valentina, levantou-se a hipótese de que ela não compreendia o significado das frases. Ela dialogava, porém 
não conceituava a pergunta da forma de que a palavra lhe era dirigida. Baseando-se nos conceitos teóricos in-
troduzidos por Lacan9 de que um significado não existe sem um significante, observou-se que esta mãe realizava 
sua própria construção linguística de acordo com alguns significantes avulsos que ela reconhecia na oração que 
lhe era dirigida, além de evocar registros já vivenciados para dar um significado ao que lhe era perguntado e/ou 
dito, diferente do significado proposto pelo interlocutor. 

Lévi-Strauss10 realiza uma interessante abordagem em relação a palavra “significado”, que auxiliou no 
desenvolvimento de estratégias de comunicação nesta prática:

Há uma coisa muito curiosa na semântica, é que a palavra «significado» é provavelmente, 
em toda a língua, a palavra cujo significado é mais difícil de encontrar. Que é que significa o 
termo «significar»? Parece-me que a única resposta que se pode dar é que «significar» signi-
fica a possibilidade de qualquer tipo de informação ser traduzida numa linguagem diferente. 
(Lévi-Strauss, 1989, p.91)

Valentina significava as orações que lhe eram dirigidas através de experiências de vida, decodificando a 
informação apresentada em uma experiência já vivenciada, ou seja, realizava a evocação de uma memória epi-
sódica, não desempenhando a construção de um pensamento abstrato e conceitual. 

Assim sendo, durante o acompanhamento psicológico, foram desenvolvidas estratégias específicas, tanto 
com Valentina quanto com a equipe multiprofissional. Com a mãe, as estratégias envolveram recursos de ima-
gens, desenhos, dramatizações e estimulações tanto individuais como em conjunto mãe-filho. Com a equipe 
foram utilizadas mediações e orientações em relação a possíveis formas de comunicação com a mãe. 

As técnicas utilizadas, assim como as especificidades dos estímulos, o acolhimento e a orientação dos 
profissionais, favoreceram o desenvolvimento da mãe como um todo, promovendo a humanização podendo 
ser observado, uma melhora gradual e significativa de Valentina na compreensão de palavras e expressões. Co-
meçou então a participar mais ativamente na busca por profissionais da equipe, com o objetivo de esclarecer 
dúvidas sobre o tratamento, ampliando também o vínculo com seu filho, o que pode ser percebido no seu de-
sempenho em relação aos cuidados básicos (horários, higiene e alimentação), mesmo sendo necessária sempre 
a ajuda de um outro adulto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O psicólogo, ao integrar a equipe de saúde pode, ao favorecer o manejo interdisciplinar, facilitar a co-
municação entre seus membros, e assim propiciar o desenvolvimento de vínculos, participando ativamente da 
promoção da saúde. 

Neste estudo, o trabalho foi permeado por condutas que contribuíram para a inclusão e autonomia da 
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mãe no tratamento, visando proporcionar condições que favorecessem tanto seu autocuidado como o cuidado 
com seu filho. Esta prática foi possível a partir do incentivo de intercâmbio de saberes, do diálogo e do enten-
dimento entre os membros da equipe multiprofissional de saúde e os usuários do sistema.

A comunicação aberta é um instrumento imprescindível na prática dos profissionais de saúde e deve estar 
internalizada por todos os atores envolvidos, visando à criação de vínculos por meio de uma escuta empáti-
ca, tendo como objeto final o atendimento resolutivo para o usuário. A humanização e a comunicação, como 
estratégias de mediação no processo de produção de saúde, devem sempre levar em em consideração que 
sujeitos sociais, quando mobilizados, são capazes de alterar realidades, transformando-se a si mesmos e assim 
constituindo parte integrante do processo no qual estão inseridos. 
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RESUMO

Introdução: A pneumonia é uma afecção respiratória que representa a principal causa de morte em 
crianças menores de cinco anos. A hospitalização pode gerar alterações emocionais e sociais na criança e a 
associação da terapia lúdica com o tratamento convencional da fisioterapia respiratória, visa minimizar esses 
efeitos e restabelecer a condição de saúde do paciente. Objetivo: Identificar a possível contribuição do brincar 
terapêutico no tratamento fisioterapêutico de pacientes pediátricos com diagnóstico de pneumonia. Materiais 
e métodos: Participaram deste estudo, nove sujeitos, entre 4 e 11 anos de idade, de ambos os sexos, diagnosti-
cados com pneumonia adquirida na comunidade, onde todos os participantes foram submetidos ao tratamento 
convencional da fisioterapia respiratória associando as técnicas à ludicidade. Os dados foram coletados através 
da avaliação respiratória e aplicação de dois questionários, sendo um respondido pelos responsáveis e outro 
pelos pacientes. Para a análise dos dados, foram utilizados métodos estatísticos, como o teste não paramétrico 
de Wilcoxon e Mc Nemar. Resultados: Em relação à pneumonia, de acordo com a avaliação inicial e final po-
de-se observar uma melhora significativa na ausculta pulmonar, no que diz respeito ao acúmulo de secreções 
e murmúrio vesicular diminuídos, que estavam presentes na avaliação inicial e não permaneceram na avaliação 
final. A terapia lúdica foi benéfica em relação à adesão do paciente durante o tratamento, proporcionando uma 
melhor cooperação com os exercícios terapêuticos. Conclusão: Os exercícios terapêuticos de forma lúdica 
foram benéficos para melhora da higiene brônquica e ventilação pulmonar e ainda obtiveram aceitação dos 
responsáveis e dos sujeitos do estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA. HUMANIZAÇÃO. PNEUMONIA. TERAPIA LÚDICA.
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INTRODUÇÃO

A pneumonia representa 12% das afecções respiratórias e é a principal causa de morte de crianças com 
menos de cinco anos1. São diversos os fatores de risco que contribuem para a alta incidência de pneumonia na 
infância devido às suas características anatômicas, fisiológicas e imunológicas2. 

A pneumonia é definida como uma afecção associada à inflamação do trato respiratório inferior, que gera 
alterações importantes na relação entre ventilação e perfusão e na mecânica respiratória2. A infecção respirató-
ria inicial, na maioria das vezes, é de etiologia viral, estabelecendo condições favoráveis para invasão bacteriana, 
pelo comprometimento dos mecanismos de defesa das vias respiratórias e da criança, sistemicamente1.  

A fisioterapia é de extrema importância no acompanhamento e reversão dos quadros de pneumonia; 
abreviando os períodos de internação, melhorando o quadro clínico e diminuindo os riscos dos quadros pato-
lógicos associados, dado o comprometimento imunológico natural3. Os objetivos da fisioterapia respiratória 
no tratamento da pneumonia são: melhorar ventilação pulmonar, a reduzir esforço respiratório, normalizar 
frequência respiratória, promover a desobstrução brônquica e expansão pulmonar2, 4.

A estadia no hospital é, de modo geral, permeada por um clima desgastante, demorado e de custosa 
recuperação5, 6. Para facilitar a recuperação do paciente, a equipe de saúde precisa humanizar o atendimento 
e o uso de técnicas lúdicas tem oferecido bons resultados6.  A ludicidade pode minimizar o ambiente hostil e 
estranhamento do ambiente hospitalar, e proporcionar um atendimento global durante a internação, tornando 
o hospital um contexto de desenvolvimento saudável para as crianças5, 7. Tal abordagem precisa fazer parte da 
rotina dos atendimentos, como intervenção terapêutica na atenção às crianças hospitalizadas, de forma siste-
mática e contínua. Fazendo parte do cuidado e proporcionando uma prática humanizada, sendo uma ferramen-
ta significativa para a adesão ao tratamento e estabelecimento de canais que facilitem a comunicação entre a 
criança, o profissional de saúde e o acompanhante8.

O presente estudo foi realizado com o objetivo de identificar a possível contribuição do brincar terapêu-
tico no tratamento fisioterapêutico de pacientes pediátricos com diagnóstico de pneumonia.

MÉTODO 

O presente estudo classifica-se como aplicada, explicativa, experimental, quantitativa e qualitativa9. Foi 
conduzida após aprovação pelo Comitê de Ética com o parecer 917.614. Foram utilizados como critério de 
inclusão: sujeitos de ambos os sexos, de 4 a 12 anos de idade, com diagnóstico clínico de pneumonia adquirida 
na comunidade. Foram excluídos: portadores de outras patologias associadas, pacientes com doença pulmonar 
obstrutiva crônica, distúrbios neurológicos e pacientes em cuidados paliativos.

Para a seleção dos participantes da amostra, foram realizadas visitas à instituição e selecionados prontu-
ários de sujeitos que se encaixam nos critérios de inclusão da pesquisa. Os sujeitos e seus responsáveis foram 
contatados para esclarecimentos sobre o estudo. Após concordância e assinatura do termo de consentimento 
livre esclarecido, todos os sujeitos passaram por uma avaliação fisioterapêutica respiratória onde os itens veri-
ficados foram: frequência respiratória, frequência cardíaca, ausculta pulmonar, expansibilidade pulmonar, ritmo 
respiratório, amplitude respiratória e saturação de oxigênio2, sendo todos os itens reavaliados diariamente.

Todos os sujeitos da amostra se encontravam internados em enfermaria de um hospital na cidade de 
Curitiba e recebendo cuidados conforme prescrição médica e medicação adequada e foram submetidos a 
atendimentos fisioterapêutico, com duração média de trinta minutos. Durante o atendimento foram realizados 
exercícios para reexpansão pulmonar como manobra da zona de aposição, manobra de compressão e des-
compressão e padrões respiratórios para expansão pulmonar; exercícios para promoção da higiene brônquica 
como aceleração de fluxo aéreo, vibrocompressão e tosse assistida3. Todos os exercícios, manobras e padrões 
respiratórios foram realizados em associação ao brincar ou uma forma lúdica. 
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Dentre os brinquedos e objetos utilizados, com finalidades lúdicas, estavam: incentivador de fluxo Vol-
dyne, para aumentar a reexpansão pulmonar; os balões foram utilizados durante a realização dos exercícios de 
aceleração de fluxo aéreo e padrão respiratório de inspiração fragmentada, nos quais os pacientes deveriam 
realizar a inspiração e a expiração de acordo com o ritmo que o terapeuta enchia e esvaziava o balão. Bolhas 
de sabão foi o brinquedo terapêutico utilizado associado aos padrões respiratórios da inspiração máxima sus-
tentada e inspiração profunda, no qual o paciente deveria realizar uma inspiração profunda, mantendo-a por 
cerca de 3 a 5 segundos e em seguida realizar a expiração lentamente, formando bolinhas de sabão. Canudos 
e copos plásticos foram utilizados em associação ao padrão respiratório de inspiração fragmentada, no qual o 
paciente deveria realizar os tempos expiratórios no canudo imerso em um copo com água; o uso do boneco 
foi associado às técnicas de vibrocompressão, compressão/descompressão e zona de aposição, nas quais o 
boneco realizava os movimentos inspiratórios e expiratórios junto com o paciente; o cata-vento foi utilizado 
como incentivo à tosse, de forma que o paciente deveria tossir em frente ao cata-vento, fazendo com que o 
mesmo girasse; e o jogo do sopro associado ao padrão de ventilação tranquila, no qual os pacientes deveriam 
realizar uma expiração lenta de forma que a bolinha se movesse e chegasse ao local pré-determinado pelo 
paciente.  Todos os pacientes foram submetidos ao mesmo programa de tratamento. Ao final do período de 
atendimentos, um questionário contendo 20 perguntas objetivas e 01 descritiva, foi entregue aos responsáveis 
e um questionário visual analógico com 06 perguntas foi aplicado aos pacientes, os quais ambos passaram por 
validação de construto e clareza10, por profissionais especializados na área da fisioterapia e por indivíduos com 
a mesma característica do público alvo, obtendo nota maior que oito, com o objetivo de avaliar a combinação 
da atuação da fisioterapia com a terapia lúdica.

RESULTADOS

Participaram do presente estudo, nove sujeitos aqui identificados pelos numerais de 1 a 9, sendo 7 do 
sexo feminino e 2 do sexo masculino, com idade média de 5 anos, sendo o desvio do padrão mínimo de 4 e 
máximo de 11. O tempo médio de internamento foi de 7 ± 2 dias.

Para verificar a existência de diferença estatisticamente significativa entre as avaliações pré e pós inter-
venção foi adotado o teste não paramétrico de Wilcoxon para amostras dependentes de variáveis quantitativas, 
escolhido por ser o teste adequado para o tamanho da amostra do presente estudo (n=9).

O gráfico abaixo representa a saturação de O2 obtida, que apesar de não apresentar relevância esta-
tisticamente obteve uma melhora em relação à avaliação inicial e avaliação final, apresentando uma melhora 
qualitativa da saturação de O2.

Gráfico 1 – Saturação de O2

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 Apenas o sujeito seis estava em oxigenoterapia na avaliação inicial (6ml de oxigênio), pelo fato de ser 
portador da patologia de fibrose pulmonar, permanecendo sob os mesmos parâmetros na avaliação final.
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Os sujeitos 1, 4 e 9 apresentavam diagnóstico de derrame pleural associado à pneumonia, utilizando dre-
no pulmonar. Porém, os três pacientes fizeram a retirada do dreno até o término dos atendimentos.

Quanto à ausculta pulmonar, inicialmente todos os pacientes apresentavam alteração, havendo a presen-
ça de ruídos adventícios e na avaliação final, a ausculta de nenhum paciente apresentava ruídos adventícios. O 
teste não paramétrico de McNemar indicou que houve diferença estatisticamente significativa entre as avalia-
ções pré e pós intervenção, sendo p=0.004.

Em relação ao murmúrio vesicular, que inicialmente estava diminuído em grande parte dos pacientes e na 
avaliação final muitos apresentaram normalização do murmúrio vesicular, o teste demonstra que houve, dife-
rença estatisticamente significativa, entre as avaliações pré e pós intervenção, sendo p=0.031. 

Tabela 1 – Comparação dos parâmetros na avaliação fisioterapêutica inicial e avaliação final.

 

Item avaliado Característica
Média da Avaliação 

Inicial
Média da Avaliação 

Final
p =

Diminuída 7 2

Normal 2 7

Ruidos Adventicios 9 0

Normal 0 9

Sim 3 1

Não 6 8

Diminuída 6 2

Normal 3 7

Frequencia Respiratoria - 29 31 0.677

Frequencia Cardíaca - 97 97 0.261

Diminuído 8 2

Normal 1 7

1/1 7 2

1/2 2 7

Produtiva 8 4

Improdutiva 1 5
Tosse 0.125

Ritmo Respiratório 0,063

Expansibilidade da caixa 
toracica 

0.125

Murmurio vesicular 0,031 *

Amplitude da caixa torácica 0.063

Presença de Dor 0.500

0,004*Ausculta Pulmonar

Fonte: dados da pesquisa.  

Embora alguns dos itens acima citados não tenham apresentado relevância estatística, pode-se observar 
que o tratamento fisioterapêutico auxiliou em uma melhora da amplitude da caixa torácica, diminuição da dor, 
aumento da expansão pulmonar e readequação do ritmo respiratório. Os resultados obtidos são em decorrên-
cia do atendimento fisioterapêutico somado aos cuidados e medicação conforme prescrição médica.

O questionário aplicado aos pais após o término do tratamento fisioterapêutico associado às práticas 
lúdicas, evidenciou melhora no sono e humor do paciente. Com relação à equipe multiprofissional apresentou 
melhor aceitação e redução do medo em relação à equipe. Já o questionário respondido pelos pacientes, de-
monstrou que além de terem gostado de realizar o tratamento, os mesmos gostariam de dar continuidade no 
programa de tratamento, se necessário, e afirmaram se sentir muito melhor em relação ao término do trata-
mento.

Em referência as questões que dizem respeito à associação das técnicas fisioterapêuticas ao lúdico os pais 
relatam que o uso do brinquedo terapêutico influenciou na adesão ao tratamento, obtive-se melhoras nos sinais 
e sintomas do paciente e que estas estão relacionadas ao tratamento de forma lúdica. 
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Tabela 2 – Questionário questões abertas aplicado aos pais

1. O paciente fez algum comentário sobre a terapia?
Sim 6 66.67%

Não 3 33.33%
2. Se sim, os comentários foram positivos? Sim 9 100%

3. Demonstrou cansaço após a fisioterapia?
Não 8 88.89%
Não Sei 1 11.11%

4. Demonstrou-se mais disposto após a fisioterapia? Sim 9 100.00%

5. Apresentou melhora do sono após a fisioterapia?
Sim 8 88.89%
Não 1 11.11%

6. Apresentou melhora do humor após a fisioterapia? Sim 9 100%
7. O paciente está ciente que após o tratamento pode-
rá retornar às suas atividades normais?

Sim 8 88.89%
Não Sei 1 11.11%

8. Apresentou mudanças em relação ao comportamento?
Sim 5 55.56%
Não 4 44.44%

9. Sentiu-se mais confortável no ambiente hospitalar?
Sim 7 77.78%
Não 1 11.11%
Não Sei 1 11.11%

10. Apresentou melhora em relação ao medo do hospital e da equipe multidisciplinar?
Sim 7 77.78%
Não 2 22.22%

11. Teve melhor socialização com os profissionais de saúde?
Sim 7 77.78%
Não 2 22.22%

12. Qual sua opinião sobre o tratamento?
Excelente 8 88.89%
Muito bom 1 11.11%

13. Percebeu alguma melhora nos sintomas do paciente durante o tratamento? Sim 9 100%
14.Se sim, acha que isso está associado ao tratamen-
to de fisioterapia respiratória de forma lúdica? Sim 9 100%

15. Na sua opinião o uso do brinquedo terapêutico influen-
ciou na adesão do paciente ao tratamento? Sim 9 100%

16. Acha importante o uso do brincar terapêutico em ambiente hospitalar? Sim 9 100%
17. Foram realizadas outras atividades lúdicas no ambien-
te hospitalar além da ludicidade na fisioterapia?

Sim 6 66.67%
Não 3 33.33%

18. Considera importante o tratamento fisioterapêutico no tratamento da pneumonia? Sim 9 100%

19. Se necessário, daria continuidade ao tratamento em ambiente domiciliar?
Sim 8 88.89%
Não 1 11.11%

20. Indicaria o tratamento para outras crianças diagnosticadas com pneumonia? Sim 9 100%
Fonte: dados da pesquisa.

 Tabela 3 – Questionário questões abertas aplicado aos pacientes

1. Como você se sentia antes da fisioterapia?
Muito bem Bem Desconfortável Cansado
44.44% 44.44% - 11.11%

2. Sente cansaço durante a fisioterapia?
Pouco cansado Nenhum Algumas Vezes
11.11% 55.56% 33.33%

3.  Como se sente depois da fisioterapia?
Muito bem Bem Desconfortável Cansado
33.33% 44.44% 11.11% 11.11%

4. Você gostou de realizar o tratamento?
Gostei muito Gostei 
77.78% 22.22%

5. Gostaria de continuar o tratamento?
Sempre Sim Talvez
11.11% 77.78% 11.11%

6. Como se sente em relação ao término do tra-
tamento?

Muito melhor Melhor Mal
55.56% 33.33% 11.11%

 Fonte: dados da pesquisa. 
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DISCUSSÃO

Para Cubel et al.11, a crescente inclusão do acompanhamento fisioterapêutico no tratamento de crianças 
com pneumonia é determinada pelos benefícios relacionados aos bons resultados do tratamento, onde se inclui 
a diminuição do exsudato inflamatório, prevenção da obstrução, remoção de secreções de vias aéreas, redução 
do trabalho respiratório e melhora das trocas gasosas. O que influencia no restabelecimento clínico e na recu-
peração do paciente com pneumonia2.

A fisioterapia respiratória atua tanto na prevenção quanto no tratamento da pneumonia, com medidas 
específicas para diminuição e controle da infecção, onde sua atuação se dá através de posicionamentos, técnicas 
manuais e mecânicas, sendo as principais técnicas para a desobstrução brônquica: a vibrocompressão, acelera-
ção do fluxo expiratório, tosse induzida e compressão/descompressão torácica12.

Em concordância com os autores supracitados, o presente estudo demonstrou que o uso das técnicas de 
vibrocompressão, aceleração do fluxo expiratório, compressão/descompressão torácica e tosse induzida obte-
ve um bom resultado, auxiliando na melhora da ausculta pulmonar dos pacientes, o que está relacionado à eli-
minação da secreção por meio da higiene brônquica, desobstrução das vias aéreas e melhora nas trocas gasosas. 

Foram utilizados no estudo padrões respiratórios de ventilação tranquila, inspiração máxima sustentada, 
inspiração profunda e inspiração fragmentada, que em concordância com Britto13 auxiliaram na redução do 
esforço respiratório, normalização do padrão respiratório, aumento da capacidade pulmonar e melhora da 
expansão pulmonar.

A hospitalização caracterizar-se como uma experiência traumática, onde a criança é vista em uma si-
tuação crítica e delicada, devido à presença de vários fatores adversos como acessos, medicações, pessoas 
estranhas, procedimentos dolorosos, ambiente estranho e restrição ao leito que levam a alterações no desen-
volvimento intelectual, afetivo e da personalidade7, 12. 

O brincar é de suma importância, para a criança hospitalizada, visto que ele faz parte de seu crescimento 
e por intermédio da brincadeira a criança se desenvolve como um todo e expressa seus anseios, seus temores, 
seu bem-estar físico e psíquico. Os autores Mitre e Gomes14compartilham desta opinião que mediante o brincar 
a criança se diverte, reduzindo a tensão, a raiva, o conflito, a frustração e ansiedade, permitindo então maior in-
teração com a equipe multidisciplinar, atingido assim o principal objetivo do internamento que é a recuperação 
de sua saúde. O brincar promove distração e contribui na recuperação aumentando as defesas imunológicas, 
reduzindo a apatia e mau humor15. Quando a criança está mais próxima de sua situação antes da hospitalização, 
os problemas gerados por esta diminuem e a resposta da criança ao tratamento é melhor, sendo sua recupe-
ração mais rápida16.

Através da brincadeira a criança pode compreender melhor a sua situação, o que contribui para diminui-
ção do estresse e proporciona melhor compreensão da sua condição de recuperação17, 18. As atividades lúdicas e 
recreativas, além de auxiliarem a criança no enfrentamento da doença, atuam como agente terapêutico contri-
buindo na melhoria da qualidade de vida19, 20. A ludicidade não pode ser vista apenas como diversão e sim como 
uma necessidade do ser humano em qualquer faixa etária, e mesmo quando doente, a criança sente necessidade 
de brincar21, 22

.
Considerando que o brincar é um instrumento lúdico, que liga a relação da criança com o mundo e in-

fluencia na maneira como esta se relaciona e interage, esta é uma estratégia de cuidado integral à criança, ofe-
recendo oportunidade para que esta criança expresse seus sentimentos encobertos, auxiliando-a na construção 
de estratégias para lidar com os acontecimentos22. 

A respeito da humanização, a assistência humanizada é aquela em que há uma grande preocupação em 
oferecer uma assistência com qualidade, apresentando desta forma, como objetivo central, o atendimento das 
necessidades individuais dos pacientes e o contato mais próximo com os familiares21.
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A fisioterapia, como parte integrante da equipe multiprofissional, soma-se a essa realidade da criança 
hospitalizada, sendo, na maioria das vezes, interpretada como mais um manuseio desagradável, sendo o trata-
mento fisioterapeutico padrão pouco aceitável e tolerado pelas crianças 23. As crianças em idade pré-escolar 
como as incluídas neste estudo, em geral, não são muito colaborativas e sempre encontramos uma dificuldade 
em conseguir a uma cooperação ativa muito prolongada. Entretanto podem-se obter períodos de cooperação 
por meio de distração, persuasão, por intermédio de jogos e brincadeiras24. Os fisioterapeutas devem, sem-
pre que possível, utilizar as atividades lúdicas durante o atendimento à criança, sendo o brinquedo e os jogos, 
componentes essenciais do atendimento às crianças sendo que sua correta utilização torna a fisioterapia eficaz, 
orienta Fujizawa e Manzini 25. 

Segundo Schenkel, et al.26 o trabalho do fisioterapeuta no campo da pediatria exige que o profissional 
tenha um conhecimento que o permita atender a criança em suas necessidades básicas e específicas, como no 
caso da reeducação respiratória. O uso do brinquedo na área da pediatria é reconhecidamente importante e 
habitual, uma vez que um dos aspectos que mais motivam e interessam o paciente pediátrico durante os aten-
dimentos, é o ato de brincar e o brinquedo. Para Fujisawa e Manzini 25 o lúdico na fisioterapia caracteriza-se 
como um recurso que tem a finalidade facilitar ou conduzir os objetivos estabelecidos. 

Schenkel et al26 afirmam que no caso de crianças com afecções respiratórias, o uso de determinados 
brinquedos de sopro e técnicas lúdicas, como soprar materiais e instrumentos musicais, fazer bolhas de sabão, 
dentre outros, potencializam os resultados da fisioterapia respiratória, de forma divertida e prazerosa.

CONCLUSÃO 

Os sujeitos obtiveram melhora na ausculta pulmonar com relação aos ruídos adventícios e murmúrio 
vesicular com relevância estatística e o tratamento fisioterapêutico auxiliou em uma melhora da amplitude da 
caixa torácica, diminuição da dor, aumento da expansão pulmonar e readequação do ritmo respiratório.

O brincar terapêutico associado às técnicas da fisioterapia respiratória convencional conquistou os res-
ponsáveis e os sujeitos participantes da pesquisa, o que se constata que esta associação é eficaz no que diz 
respeito à adesão, aceitação e colaboração durante o tratamento. 

Nesta perspectiva os pacientes aceitaram de uma melhor forma a realização do tratamento fisioterapêu-
tico associado à ludicidade não somente por uma melhora no quadro patológico dos pacientes, mas também 
por uma melhor aceitação e relação com os profissionais da saúde e procedimentos hospitalares.
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RESUMO

Um grande número de pessoas cruza fronteiras em busca de melhores condições de vida. Nesta deman-
da de imigrantes, nota-se que as situações de transição, a diversidade cultural, os direitos de acessibilidade ao 
sistema de saúde, entre outros são circunstâncias que colocameste público em condição de vulnerabilidade 
moraldiante de sua inserção em um novo território, caracterizando um conflito bioético emergente. Desta 
forma, este estudo tem por objetivo identificar na literatura científicaquais barreiras morais dificultam o acesso 
de imigrantes à saúde no Brasil. A revisão incluiu artigos publicados e indexados no Portal de Periódicos CA-
PES/MEC, a partir das palavras-chave Imigrante, Bioética e Vulnerabilidade em saúde, entre os anos de1998 e 
2016. Foram encontrados 27 artigos, e dentre eles, a ideia de vulnerabilidade como característica inerente aos 
imigrantesleva em conta uma relação entre sofrimento pessoal e exclusão, discriminação, marginalização social 
e fragilidade das condições ambientais e de saúde, ou seja, da privação dos direitos humanos. O imigrante visto 
como pessoa frágil e pertencente a um grupo desfavorecido pode ser considerado um problema moral/social, 
divergindo desta forma, com o recomendado pela Declaração Universal sobre Bioética e Direitos humanos, que 
preconiza a dignidade e proteção dos direitos humanos em seus diversos aspectos, bem como a promoção da 
saúde, independentemente de barreira etnoculturais.

PALAVRAS-CHAVE: IMIGRANTE. BIOÉTICA. VULNERABILIDADE EM SAÚDE.
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INTRODUÇÃO

Estudos sobre o tema da imigração no Brasil oscilam entre a perspectiva da imigração espontânea e a 
da imigração subvencionada. No primeiro caso, fatores de expulsão como a fome de terra e de trabalho são 
os mais relevantes, e no segundo caso, fatores de expulsão e a explosão demográfica podem ser identificados 
como motor de busca por um novo país ou região para se viver1.

A imigração humana pode acontecer por várias razões entre elas políticas, ambientais, econômicas, fami-
liares e pessoais. As pessoas se mudam para fugir de conflito, guerras, perseguições e discriminação. Procuram 
oportunidades de ganhar dinheiro, fornecer suporte às suas famílias e construir uma vida melhor2.

As sociedades não devem ver a imigração como uma desvantagem, porque as pessoas têm o direito de se 
deslocar de um lugar para outro, sem nenhum tipo de barreira legal, social ou moral. A argumentação baseada 
nos direitos humanos é de que os governos devem apoiar e defender determinados direitos humanos funda-
mentais, independente de nacionalidade ou de residência, que incluem o direito à saúde, e direito à igualdade 
de acesso aos cuidados3.

A imigração apresenta-se como um fenômeno social complexo, que envolve mudanças em todas as áreas 
da vida do indivíduo ou grupo. As investigações e os indicadores de saúdedemonstram que para este público, 
as fragilidades da atenção à saúde são grandes barreiras, tornando-os ainda mais vulnerabilidade aos problemas 
de saúde4.

Ao se apresentar para o serviço de saúde, a ética do cuidado exige que este seja prestado. Entretanto, 
barreiras morais relacionadas à estigmatização e discriminação, além da restrição com base em meios de finan-
ciamento que estão à disposição da população impede a realização dessa ética, se for necessário um cuidado 
prolongado. O migrante aindaé muitas vezes caracterizado como um fardo ao sistema de saúde5, aprofundando 
ainda mais sua vulnerabilidade moral e social. 

Considerando a relevância do tema, este estudo tem por objetivo identificar quais barreiras morais difi-
cultam o acesso de imigrantes à saúde no Brasil. 

MÉTODO

Este é um trabalho de reflexão sobre as barreiras morais que dificultam o acesso de imigrantes à saúde 
no Brasil. Para esta análise foi utilizado como método de pesquisa uma revisão bibliográfica narrativa, por meio 
de leituras, análises e interpretação de trabalhos. A revisão incluiu artigos publicados e indexados no Portal 
de Periódicos CAPES/MEC, com as seguintespalavras-chave: Imigrante, Bioética e Vulnerabilidade em saúde, 
a partir das combinações“Imigrantes e Bioética” e “Imigrantes e Vulnerabilidade”, encontradas em português, 
inglês e/ou espanhol, com levantamento abrangendo o período de 1988 a 2016. Foiempregado como método 
de inclusão/exclusão conter as palavras e/ou estar dentro da temática. Foram encontrados 27 artigos, sendo 
selecionados 07 artigos e excluídos 21 que não contemplavam os critérios necessários e/ou se encontravam 
duplicados.

O PROCESSO DE IMIGRAÇÃO E SUAS VULNERABILIDADES

Um incontável número de pessoas cruza fronteiras em todo o mundo em busca de condições de vida 
mais razoável, melhor remuneração, acesso à saúde e à educação com melhor qualidade, e na esperança de um 
futuro melhor para seus filhos6.

Ao vivenciar a imigração o indivíduo passa por situações como rompimentos de laços (familiares, afeti-
vos,linguísticos entre outros) que constituem seu ser como pessoa, bem como suas referências culturais, po-
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dendo desta forma constituir um grave risco para a saúde (física e /ou mental) destes imigrantes7.

Inquestionavelmente, estes grupos passam por fragilidades advindas não somente da experiência da imi-
gração, mas principalmente relacionadas às questões “socioeconômicas mais precárias, à marginalização, à 
ilegalidade e à falta de um apoio social adequado”, questões estas que acabam por gerar pressão psicológica e/
ou fatores de risco sanitário8.

Questões voltadas às diferenças (cultural, de gênero, de desenvolvimento, entre outras) e seu papel no 
atendimento a saúde, não são questões novas e nem exclusivas da bioética, porém, devem sim ser dignas de 
interesse a bioeticistas temas relacionados às diferenças humanas, em especial as que marginalizam o paciente/
pessoa e venham a afetar suas experiências relacionadas a doenças, principalmente quando este paciente além 
das razões da doenças se encontram fora de seu país de origem, muitas vezes marginalizados, oprimidos e vul-
neráveis9.

A marginalização é tida como o processo de abandonar/esquecer certos membros da comunidade, ou a 
determinados grupos. O que vem a acontecer de um modo geral, com muitos imigrantes, sendo estes tratados 
como não pertencentes à sociedade, vulnerabilizando ainda mais sua permanência em outro local ao de sua 
origem. Esta condição torna-se mais agravante ainda quando estes indivíduos necessitam de assistências rela-
cionadas aos cuidados de saúde9. 

Entende-se o termo vulnerabilidade como algo a ser utilizado para indicar “suscetibilidades das pessoas 
a problemas e danos de saúde”. Pode também ser apresentada como grau ou risco que uma população está 
em sofrer danos por desastres naturais, ou ainda, as probabilidades que uma determinada população ou região 
(geográfica) possuem em ser afetada por algum tipo de ameaça o risco10. Desta forma, o conceito de vulnera-
bilidade se destaca como um importante aspecto na área da saúde, possibilitando análises de multicausalidades 
(em seus diversos aspectos), bem como a prestação de atendimento diante das necessidades em saúde, sejam 
elas físicas, biológicas, clínicas, ambientais, ou qualquer outra.

Em um estudo realizado por Coutinho e Parreira6 surgiram algumas categorias que possibilitam destacar 
vulnerabilidades vivenciadas por mulheres/mães imigrantes, sendo elas: “comunicação difícil; existência de diver-
gências no processo de cuidar; mitos e crenças divergentes; práticas culturais divergentes; informação desajus-
tada; descriminação; acessibilidade dificultada às consultas; gratuidade do sistema de saúde”.Ainda neste estudo, 
a questão da difícil comunicação foi uns dos aspectos destacados como delicado, constituindo uma barreira de 
aproximação e socialização entre as pessoas, levando a vivenciar sentimentos de solidão, tristeza e muitas vezes 
até mesmo o abandono6.

DIREITOS E BARREIRAS AO ACESSO A SAÚDE

A saúde é um dos direitos fundamentais e é inalienável dos indivíduos, desta forma, ao se tratar de acesso 
a serviços e cuidados de saúde, deve ser previsto no “quadro político e programático do regime internacional 
dos direitos humanos e não apenas no contexto de programas e medidas governamentais de âmbito nacional, 
isto é, no quadro da cidadania”7.

Os determinantes de saúde podem estar relacionados com estilo de vida (consumo de álcool e tabaco, 
a alimentação, atividade física), ou ainda, ligado a fatores externos (educação, emprego, condições de trabalho, 
rendimento, condições de habitação, ambiente e cultura), podendo também incluir fatores genéticos e as con-
dições de acesso aos serviços de saúde. Para os imigrantes, os determinantes podem incluir todos os supraci-
tados citados, os quais podem ainda virem a ser transformados em obstáculos ou barreiras, diante de inúmeras 
dificuldades e problemas enfrentados por esse público, tais como o acesso à habitação, a falta de informação, 
proteção social limitada, a falta de cobertura de cuidados de saúde, dificuldade de comunicação, barreiras bu-
rocráticas, a falta de confiança nos profissionais de saúde e principalmente a falta de conhecimento sobre seus 
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direitos e deveres11.
Outro fator que vulnerabiliza os imigrantes é a questão da documentação, fazendo que sejam tratados 

de forma abstrata. Um estrangeiro que trabalha para uma empresa subcontratada, um trabalhador em situação 
irregular num país rico, um agricultor pobre em outro país ou um príncipe estrangeiro que necessita de um ór-
gão para transplante, por exemplo, todos esses são seres humanos, entretanto, podem ter reivindicações éticas 
diferentes, mesmo que um determinado país possua alguns deveres éticos para com todos os seres humanos, 
pode conflitar sobre a tomada de decisão para o tratamento e cuidado a saúde dos cidadãos3.

O posicionamento igualitário mais forte é que os imigrantes têm direito ao acesso à saúde plena em 
igualdade de condições ao previsto para os cidadãos em geral. O humanitarismo serve como base e suporte de 
plena igualdade, e contempla dois extremos de uma série de argumentos a favor e contra acesso aos cuidados 
de saúde para imigrantes. Uma posição minimalista apoia cuidados apenas em situações de emergência grave, 
quando vida e a integridade física estão em jogo. Já a posição igualitária entende os cuidados de saúde como um 
direito humano básico, que deve ser assegurado a todos, independente do status ou circunstância3.

Conforme a declaração de Amesterdã -The Amsterdam DeclarationTowardsMigrantFriendlyHospitals in ane-
thno-culturallydiverseEurope -o público imigrante não é atendido da mesma maneira que a outra parcela da 
população, no que diz respeito aos cuidados em saúde, e os serviços de saúde também não acolhem às carências 
próprias destes povos. Trabalhadores da área da saúde não dispõem de competência apropriada para atender 
pacientes advindos de outras culturas, principalmente em domínios terapêuticos onde o diálogo é a principal 
forma de comunicação, como a psicologia e psiquiatria. E ainda, encontra-se uma falta de interação entre as ci-
ências sociais e médicas, o que acaba por dificultar determinadas condutas ou intervenções voltadas para estas 
populações8.

Pesquisas europeias destacam uma alta taxa de desentendimentos entre profissionais de saúde e seus 
pacientes imigrantes, ainda que acompanhados por tradutores, e evidenciam que o emprego do termo “imigran-
te”, sugerido por determinados programas terapêuticos, assemelha vivências totalmente distintas7.

Para Moraes e colaboradores12assegurar a aqueles que estão em condições vulneráveis fora de local de 
origem, o acesso aos bens essenciais como educação, saúde e trabalho digno proporcionará melhor qualidade 
de vida, redução das desigualdades, diminuição das iniquidades, sendo este o caminho na construção efetiva 
de políticas públicas, criando mecanismos que tornem os municípios mais capacitados para implementarestas 
políticas públicas dentro de um contexto historicamente já reconhecido.

Faz necessário adotar uma abordagem integrada para imigrantes em que os sistemas de saúde sejam 
capazes de responder de forma adequada aos desafios implícitos à diversidade cultural. Para isto, os autores 
ainda destacam “que é necessário e fundamental reconhecer as especificidades dos diferentes grupos e os seus 
contextos socioeconômicos e culturais, incluindo as necessidades subjetivas, valores, sentimentos e desejos que 
influenciam as práticas de saúde das populações”13.

Santos14 traz a reflexão sobre a inclusão dos migrantes internacionais nas políticas do sistema de saúde 
brasileiro e como o sistema pode responder às demandas dos seus princípios básicos de atenção e respeito à 
saúde, quando um contingente inesperado de novos usuários chega ao país. Isto nos faz refletir sobre as barrei-
ras morais que o próprio sistema tem em dificultar o acesso de imigrantes à saúde no Brasil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O imigrante, muitas vezes visto como pessoa frágil e em determinadas situações pertencentes a um gru-
po desfavorecido, pode ser considerado um problema moral/social, divergindo desta forma, com o recomen-
dado pela Declaração Universal sobre Bioética e Direitos humanos15, que preconiza a dignidade e proteção dos 
direitos humanos em seus diversos aspectos, bem como a promoção da saúde, independentemente de barreira 
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etnoculturais.
Partindo de vivências e observações, nota-se que no Brasil há um elevado índice de imigrantes, vindos de 

países variados. Porém, mesmo com este aumento populacional ainda há poucos estudos realizados com este 
público no âmbito da saúde ou áreas afins. Os estudos encontrados, em sua maioria são referentes a grupos,imi-
grantes em Portugal ou outros países. Desta forma, evidencia-se a necessidade de que seja dedicada uma maior 
atenção aos imigrantes, para que assim, suas vulnerabilidades possam ser identificadas e tratadas com o valor e 
dignidade que lhes é de direito.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi verificar, através da visão da Bioética Social e por meio de dados demográ-
ficos, como está a atuação do Estado Brasileiro no contexto da saúde pública dos grupos considerados vulnerá-
veis, destacando indicadores de desigualdades no acesso à saúde, como expectativa de vida ao nascer e número 
de médicos por 1.000 habitantes, dentre outros. Para tanto, utilizando dados públicos do DATASUS e IDSUS, 
foi realizada estatística descritiva por meio do programa SPSS. Os resultados mostraram grande desigualdade 
entre as unidades federativas brasileiras com as variáveis selecionadas, sendo as regiões norte e nordeste as 
mais vulneráveis em relação ao acesso à saúde no setor público. Concluiu-se que a dignidade da pessoa em 
situação de vulnerabilidade carece de maior atenção por parte do Estado na área de saúde, apontando para a 
necessidade de uma reformulação mais equitativa nas políticas públicas implementadas, sendo a Bioética Social 
uma ferramenta importante para indicar normativamente a resolução de problemas na área de saúde, especial-
mente aqueles diagnosticados nos países com forte contexto de desigualdade social, como é o caso do Brasil. 

PALAVRAS CHAVE: DEMOGRAFIA. VULNERABILIDADE. SAÚDE PÚBLICA.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, a normatização do acesso universal ao Sistema Único de Saúde (SUS) foi motivo de elogios por 
diversos órgãos internacionais e países do mundo. A Constituição Federal Brasileira estabelece a importância 
da dignidade humana e justiça social, pilares que são ainda mais relevantes em um país tão fragilizado pelas 
iniquidades. A saúde é um direito de todos e dever do Estado1, porém, não está sendo cumprida, pois se nota  
que, apesar das legislações favoráveis a um equilíbrio social, na prática há uma crise de vulnerabilidade social 
relacionada ao acesso a saúde por todo o território nacional. 

O surgimento da Bioética Social no século XXI, leva em consideração aspectos sociais peculiares da 
América Latina e países em desenvolvimento, onde a Bioética Principialista não consegue sozinha dar conta, 
pois a realidade sócio-econômica encontrada precisa ser levada em consideração, uma vez que torna os pro-
blemas éticos mais amplos do que a restrita relação médico-paciente.  É preciso abrir portas para que Bioética 
Institucional e Social possa analisar quais são os princípios éticos estabelecidos no gerenciamento das institui-
ções de saúde, nas distribuições de recursos, nas condições de trabalho e nas políticas de saúde, desenvolvendo 
um debate plural nas sociedades democráticas 2.

Diante desta problemática, o presente trabalho tem como objetivo analisar dados demográficos públicos 
sobre acesso a saúde nas unidades federativas brasileiras, avaliando quais as regiões mais vulneradas e quais são 
as contribuições da Bioética Social nas desigualdades encontradas no território brasileiro. Para isto foram ava-
liadas as Legislações referentes ao acesso a saúde no Brasil; do mesmo modo, foram analisados dados demográ-
ficos constantes do DATASUS3 e IDSUS4 (Governo Federal), a maioria correspondente ao ano de 2012, como 
a demografia médica no Brasil, a população em extrema pobreza e no de estabelecimentos de saúde por 1000 
habitantes, elaborando uma avaliação crítica na perspectiva da bioética social, a partir do método de estatística 
descritiva e realizando agrupamento dos estados com mais homogeneidade.

A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA NO ACESSO A SAÚDE E DOCUMENTOS RELACIONADOS

A Constituição Federal de 1988 (Artigos 196 a 200) , reconhece que a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recupe-
ração. As ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, tendo como uma das diretrizes o 
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais1. 

A Lei orgânica da Saúde (Lei 8.080 de 19/9/1990) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços referentes a saúde. No seu Art. 2o 
estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indis-
pensáveis ao seu pleno exercício. Estabelece no Art. 4o que o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fun-
dações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)5. Dentre os objetivos do SUS 
está a assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 1948, em seu Art. I e III estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos, sendo dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fra-
ternidade. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E no Art. XXI, que todo ser 
humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país6. 

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2005), apesar de não ter caráter vinculativo, 
tem como um dos seus objetivos promover um acesso equitativo aos progressos da medicina, da ciência e da 



ÍNDICE

177

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

tecnologia, bem como a mais ampla circulação possível e uma partilha rápida dos conhecimentos relativos a tais 
progressos e o acesso partilhado aos benefícios deles decorrentes, prestando uma atenção particular às neces-
sidades dos países em desenvolvimento. No Artigo 14 o documento estabelece como responsabilidade social a 
promoção da saúde e do desenvolvimento social em benefício dos respectivos povos, ressaltando que a promo-
ção de saúde constitui um dos direitos fundamentais de qualquer ser humano, sem distinção de raça, religião, 
opções políticas e condição econômica ou social, devendo ser considerada um bem social e humano: o acesso 
a alimentação e água adequadas; a melhoria das condições de vida e do meio ambiente; a eliminação da margi-
nalização e da exclusão, seja qual for o motivo em que se baseiam; a redução da pobreza e do analfabetismo7. 

Desde a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde de 1978 em Alma-Ata, foi declarado 
que a saúde é um direito fundamental do ser humano e a obtenção da melhor condição de saúde possível é a 
meta social mundial mais importante de todas. Foi declarado ainda que a desigualdade existente no estado de 
saúde dos povos, particularmente entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como dentro 
dos países, é política, social e economicamente inaceitável e constitui, por isso, objeto da preocupação comum 
de todos os países. Sendo a declaração de Alma-Ata os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde 
no Brasil, não encontramos dentro dos indicadores do próprio sistema resultados favoráveis para  que estas 
desigualdades possam ser minimizadas8.

DADOS DEMOGRÁFICOS DA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA

Sobre a porcentagem da população que vive com renda mensal inferior a meio salário mínimo (classifica-
dos como população em extrema pobreza), a média do Brasil no ano de 2012 foi de 35,08% da população, com 
um desvio padrão de 14,9, indicando desta forma um resultado heterogêneo entre os 27 estados brasileiros. A 
pesquisa sobre demografia médica realizada em 2015 mostra uma média de 1,64 médico por 1.000 habitantes 
no país. O número de estabelecimentos de saúde alcançou a média de 1,15 por 1.000 habitantes. Analisando a 
população em extrema pobreza pelo método de estatística descritiva e realizando agrupamento dos estados 
com mais homogeneidade, dos 27 estados 8 contém uma média de 49,94% da população nestas condições. So-
bre a quantidade de médicos por 1.000 habitantes, estes mesmos 8 estados possuem uma média de 1,05, sendo 
que em 7 outros estados a média é de 2,09 médicos por 1.000 habitantes e somente em 2 estados a média 
sobe para 3,85. 

Realizando estatisticamente a correlação de Pearson, a esperança de vida ao nascer está fortemente 
relacionada com os índices de médicos por habitante, número de estabelecimentos de saúde e renda populacio-
nal. Estado como o Maranhão, possuía em 2012, um índice de 60,85% da população em condições de extrema 
pobreza, seguido dos estados de Alagoas (55,89%) e Piauí (49,51%). Os estados considerados melhores foram 
Santa Catarina (10,45%), São Paulo (13,97%) e Paraná (16,79%). Quando analisamos a demografia médica brasi-
leira, notamos uma inversão nos valores destas porcentagens, ficando os estados de Maranhão, Alagoas e Piauí 
com 0,71; 1,24 e 1,05 médicos por 1.000 habitantes respectivamente. O Distrito Federal, Rio de Janeiro e São 
Paulo, foram os estados com mais médicos por 1.000 habitantes, sendo estes valores respectivamente 4,09; 
3,62 e 2,64. Sobre o número de estabelecimentos de saúde por 1.000 habitantes, os piores resultados foram en-
contrados nos estados do Amazonas (0,5), Maranhão (0,62) e Amapá (0,63). Os estados com maior número de 
estabelecimentos de saúde a rede pública foram Distrito Federal (2,04) , Santa Catarina (1,95) e Paraná (1,84). 

Segundo Scheffer (2015), 60% dos médicos estão à disposição de 30% da população que vive nas maiores 
cidades brasileiras, sendo o Brasil o oitavo país dentre quarenta, com menor taxa de médicos por 1.000 habi-
tantes9. Avaliando como exemplo o estado do Maranhão, verificamos que é o que mais sofre com a pobreza 
extrema, sendo ao mesmo tempo o que menos tem médico para a população e o segundo em menor número 
de estabelecimentos de saúde no setor público, onde esta população é totalmente dependente, criando desta 
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forma um aumento na vulnerabilidade destes indivíduos. Comparando os estados do Maranhão e Santa Cata-
rina, em relação a porcentagem da população em extrema pobreza e o número de estabelecimentos de Saúde 
Pública, notamos uma grande iniquidade em saúde. A Figura 1 mostra os dados estatísticos de extrema pobreza 
(renda inferior a ½ salário mínimo), médicos por 1.000 habitantes (demografia médica) e número de estabele-
cimentos de saúde, encontrados nas 27 unidades federativas brasileiras.

Figura 1- Dados estatísticos das Unidades Federativas Brasileiras

BIOÉTICA SOCIAL NO TRATAMENTO DAS DESIGUALDADES EM SAÚDE

Quando mencionamos a palavra desigualdade, esta tem uma dimensão moral e ética. Refere-se essencial-
mente às diferenças que são desnecessárias e evitáveis, mas que também são consideradas abusivas e injustas. 
No entanto, para que uma determinada situação possa ser considerada desigual, deve ser levada em considera-
ção a realidade de toda a sociedade. Assim, para sabermos quais as iniquidades encontradas na saúde que são 
consideradas evitáveis e/ou injustas, estas devem ser avaliadas de país para país e de época para época, onde a 
impossibilidade de escolhas por um determinado modo de vida e condições de trabalho estão mais evidentes10.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o termo equidade em saúde como o fato de que todos 
devem ter uma oportunidade justa para atingir o seu potencial de saúde completo e que ninguém deve ser pre-
judicado em alcançar esse potencial, se isso puder ser evitado11.

Segundo Hossne (2009), se o referencial da vulnerabilidade pode ser considerado como um dos elemen-
tos (ou fatores) que não só justifica a existência como também subsidia as diretrizes normativas em bioética, a 
equidade pode ser considerada como um dos elementos integrantes da própria essência da bioética (enquanto 
ética), pois a equidade busca o que é justo, o que, em última análise, está intrinsecamente vinculado à ética, 
enquanto adequada opção de valores12.

Fortes em 2010 realizou uma pesquisa quantitativa sobre o conhecimento a atribuição de significado 
dada por bioeticistas brasileiros quanto à equidade no sistema de saúde, onde constatou a existência entre os 
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bioeticistas pesquisados de uma diversidade de interpretações sobre equidade no sistema de saúde, reforçando 
a noção de que é difícil, no mundo contemporâneo, decidir sobre o que seria um sistema justo e equânime13.

Garrafa et al. (2009), descreve a igualdade como a consequência desejada da equidade, sendo esta o 
ponto de partida para aquela. Assim, precisam ser reconhecidas as diferenças e as necessidades diversas dos 
sujeitos sociais para se poder alcançar a igualdade, sendo esta o ponto de chegada da justiça social, referencial 
dos direitos humanos e cujo próximo passo é o reconhecimento da cidadania. Os autores mencionam ainda 
que a equidade é a base ética que deve guiar o processo decisório da alocação de recursos e que somente desta 
maneira se consegue fazer valer o direito à saúde, permitindo resolver parte das distorções na distribuição da 
saúde e  aumentar as possibilidades de vida de importantes parcelas da população14.

Dentro do contexto da Bioética Social, a “Bioética de Intervenção”, gerada na Cátedra Unesco de Bioéti-
ca da Universidade de Brasília, propõe uma aliança concreta com o lado historicamente mais frágil da sociedade, 
tendo como perspectiva futura para a bioética brasileira e dos demais países da América Latina a negação da 
importação acrítica e descontextualizada de “pacotes” éticos de países desenvolvidos15.

CONCLUSÕES

A dignidade da pessoa em situação de vulnerabilidade carece de maior atenção por parte do Estado na 
área de saúde. As carências e as fragilidades mostradas pelos dados demográficos apontam para a necessidade 
de uma reformulação nas políticas públicas implementadas principalmente sobre a visão da Equidade, sob pena 
de tornar a sociedade brasileira cada vez mais propensa a diferenças injustas e abusivas. A Bioética Social pode 
ser uma ferramenta importante para cooperar na resolução de problemas em saúde, relacionados com os paí-
ses em desenvolvimento, nos quais a vulnerabilidade humana é mais evidenciada.

Embora o conceito de equidade possa ser entendido de modos diversos, as necessidades dos sujeitos 
devem ser supridas, principalmente em se tratando do acesso à saúde. Para isso, faz-se mister uma gestão deste 
último comprometida com os direitos de cada cidadão em relação a uma vida saudável, uma qualidade de vida 
adequada e uma rede de atenção primária dimensionada em conformidade com as necessidades de cada região.

Num pais com necessidades e demografia tão díspare como o Brasil, a Bioética social aparece como um 
vasto campo de atuação, envolvendo a resolução de necessidades tanto persistentes quanto emergentes.
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A BIOÉTICA INTEGRATIVA DE FRITZ JAHR
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Fritz Jahr (1895-1953) apresentou em 1927 uma bioética (Bio-Ethik) integrada com todas as formas 
de vida. Revisou, assim, o impacto da ciência e da tecnologia sobre a vida humana e orientou o estudo siste-
mático da conduta humana nas áreas das ciências da vida e do comprometimento moral, pessoal, profissional 
e público para com todas as formas de vida. O novo conhecimento era examinado à luz de valores e princípios 
morais tradicionais. A bioética é uma nova disciplina e se fundamenta no imperativo bioético, uma clara expan-
são, mais abrangente e integrador a do imperativo categórico de Immanuel Kant (1724-1804). O imperativo 
bioético assume a luta pela vida e pela sobrevivência como uma questão central da vida, pois é uma expressão 
essencial de todas as formas de vida. Desse modo, o objetivo central é explicar as (seis) principais caracterís-
ticas do imperativo bioético de Fritz Jahr. O imperativo bioético orienta atitudes e responsabilidades éticas e 
culturais nas ciências da vida para todas as formas de vida. O imperativo bioético se fundamenta em evidências 
históricas e na compaixão como um fenômeno humano. O imperativo bioético reforça e complementa o re-
conhecimento moral, os deveres para com outros seres humanos no contexto kantiano e deveria ser seguido 
com respeito à cultura humana e às obrigações morais mútuas entre os seres humanos. O imperativo bioético 
reconhece, administra, cultiva e luta pela vida entre as formas de vida e ambientes vivos naturais e culturais. 
O imperativo bioético procura realizar a compaixão, o amor e a solidariedade para com todas as formas de 
vida, como um princípio fundamentado no conteúdo, em contraste com a Regra de Ouro ou com o imperativo 
categórico de Kant, que são apenas recíprocos e formais. O imperativo bioético inclui obrigações para com o 
próprio corpo e alma como seres vivos.

PALAVRAS-CHAVE: FRITZ JAHR. BIOÉTICA INTEGRATIVA. IMPERATIVO BIOÉTICO.
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A COMUNICAÇÃO COMO FATOR DE PROMOÇÃO EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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3. Psicólogo. Mestre em Psicologia Clínica pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em Psicologia da Saúde e Hospitalar pelas 
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MODALIDADE: Case

RESUMO: A partir dos anos 90 a humanização em saúde vem sendo tratada como política pública, ocupando 
atualmente um espaço prioritário neste setor. As ações de promoção em saúde e de humanização da assistência 
são trabalhos dinâmicos, que estão fortemente relacionados ao contexto em que se desenvolvem. O artigo faz 
uma análise da relação do processo de humanização e da atuação do psicólogo nos serviços de saúde, a partir 
da discussão de um estudo de natureza descritiva, do tipo relato de experiência, realizado no primeiro semes-
tre de 2016 em uma unidade de internação pediátrica. Discute o papel fundamental da comunicação como uma 
estratégia essencial de mediação no processo de produção de saúde. Leva em consideração que sujeitos sociais 
quando reconhecidos, acolhidos e mobilizados são capazes de alterar realidades, se tornarem ativos no seu 
processo e até se transformar. Os resultados do estudo evidenciam que a prática da humanização depende da 
comunicação, ou seja, precisa reconhecer o outro e estabelecer uma linguagem. Apontam para a importância da 
linguagem não-verbal, a informação e a valorização dos processos de mudança do sujeito na produção de saúde, 
respeitando a capacidade criadora e singular. Por fim, ressalta a relevância da atenção psicológica na assistência 
ao paciente e acompanhante, e da integração do psicólogo com membros da equipe multiprofissional visando 
contribuir com os dados desta experiência para a área da psicologia hospitalar. 

PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA HOSPITALAR. HUMANIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO.
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A ENGENHARIA GENÉTICA E OS LIMITES DA INFORMAÇÃO
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3. Doutor em Filosofia e Professor do Programa de Pós-Graduação em Bioética da PUCPR.  

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A “Era da Engenharia Genética” deslumbra a sociedade com as suas descobertas, transmitindo as-
sim, uma visão utópica de ilimitadas possibilidades. O desenvolvimento biotecnológico possibilita, por exemplo, 
análise completa dos genomas, terapia gênica, síntese de novos códigos através da biologia sintética, assim como 
a edição do DNA.  Essas transformações proporcionam à humanidade a ambígua sensação de medo, entusiasmo 
e esperança, de maneira simultânea. A partir de uma pesquisa bibliográfica, com enfoque crítico, pretende-se 
discutir a importância da informação qualificada na relação entre engenharia genética, mídias publicadoras e 
sociedade. Muitas das informações veiculadas prestam um desserviço social, como por exemplo, no anuncio 
de novos tipos de tratamento para doença Alzheimer.  Isso porque existe uma grande distância entre o conhe-
cimento gerado e a informação transmitida pelo conteúdo das reportagens, assim como a real compreensão 
do público leigo. Neste contexto, a distância da realidade informada gera uma dicotomia que vai desde criticar 
toda biotecnológica, pelo medo ou descrédito na ciência, até aceitar tudo que é tecnológico como sinônimo 
de progresso, sem espaço para reflexões éticas pautadas em informações corretas. Desse modo, a comunidade 
científica, governo, organizações não governamentais e a mídia tem a responsabilidade de fornecer informação 
verdadeira, qualificada e não fragmentada, como direito fundamental para que a sociedade tenha condições de 
refletir e tomar decisões autônomas. O desenvolvimento da bioengenharia deve avançar, mas de forma direcio-
nada sempre para o bem de toda a sociedade, porque somente com mais informação e mais conhecimento, será 
possível superar o entusiasmo desmedido e o medo ideológico. A ciência, balizada pelas reflexões da bioética, 
não encaminha para o fim dos tempos, mas para novos tempos.

PALAVRAS-CHAVE: ENGENHARIA GENÉTICA. MÍDIA. INFORMAÇÃO.
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A ÉTICA MÉDICA E A NOÇÃO REALISTA DE PESSOA HUMANA: O PACIENTE TERMINAL 
NO CÓDIGO BRASILEIRO DE ÉTICA MÉDICA
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MODADILADE: Revisão Crítica

RESUMO: O novo Código Brasileiro de Ética Médica (2009/2010) reforça a autonomia do paciente terminal 
como alvo dos cuidados médicos. Esta é uma tendência que observamos no conflito dos paradigmas emergen-
tes da ética médica codificada, em sua relação com os fundamentos da Bioética. Os três paradigmas emergentes 
e em conflito são os seguintes: tecnocientífico, comercial-empresarial e benigno-humanitário. A benignidade 
humanitária e solidária – que, como novo paradigma na história da ética médica codificada, vem se consolidando 
como crítica aos outros dois- pode ser interpretada como uma forma de jusnaturalismo dos direitos humanos. 
O objetivo deste trabalho consiste em considerar uma noção realista de pessoa humana como fundamento 
dos direitos do paciente terminal no novo Código de Ética Médica. Um modelo realista de pessoa humana 
encontra-se na argumentação de Elio Sgreccia e, de forma mais especulativa, na obra do filósofo jesuíta brasi-
leiro Henrique Cláudio de Lima Vaz. É nossa intenção pensar a ética médica codificada aberta à fundamentação 
realista da pessoa humana. Argumentaremos que o paradigma benigno-humanitário dos direitos do paciente 
terminal no Código atual alcança um maior reforço ético quando analisado a partir desta perspectiva. É assim 
que pretendemos vincular, sobretudo, a análise dos Princípios Fundamentais (Capítulo I) do novo Código à aná-
lise dos Direitos Humanos (Capítulo IV) sob a perspectiva de fundamentação realista da pessoa humana. Como 
conclusão, observamos que esta perspectiva, que relaciona biodireito e bioética, permitiria maior cuidado à 
vida, através de uma maior compreensão humanitária substantiva sobre a relação médico-paciente terminal. 

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA. ÉTICA MÉDICA. PESSOA. 
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A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO POR MEIO DO BRINCAR NO TRATAMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO DA PNEUMONIA EM PEDIATRIA
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de Pesquisa em Bioética, Humanização e Cuidados em Saúde. maria.vianna@pucpr.br

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A hospitalização pode gerar alterações emocionais e sociais na criança e a associação da terapia 
lúdica com o tratamento convencional da fisioterapia respiratória, visa minimizar esses efeitos e restabelecer a 
condição de saúde do paciente. O estudo tem como objetivo analisar a contribuição do tratamento fisiotera-
pêutico humanizado por meio do brincar no acompanhamento de pacientes pediátricos. A Pesquisa classifica-se 
como aplicada, experimental, quantitativa e qualitativa. Obteve a aprovação pelo Comitê de Ética com o pare-
cer número 917.614. Os critérios de inclusão foram sujeitos de ambos os sexos, de 4 a 12 anos de idade, com 
diagnóstico clínico de pneumonia e foram excluídos os que apresentavam com diagnostico de distúrbios neuro-
lógicos e em cuidados paliativos. Participaram 9 sujeitos de ambos os sexos, onde todos os participantes foram 
submetidos ao tratamento convencional da fisioterapia respiratória priorizando as técnicas de desobstrução 
brônquica e expansão pulmonar associando à ludicidade por meio de brinquedo terapêutico. Os dados foram 
coletados através da avaliação respiratória e aplicação de dois questionários, sendo um respondido pelos res-
ponsáveis e outro pelos pacientes. Para a análise dos dados, foram utilizados métodos estatísticos, como o teste 
não paramétrico de Wilcoxon e Mc Nemar. Como resultados, houve diferença estatisticamente significativa 
entre as avaliações pré e pós intervenção com relação aos ruídos adventícios e murmúrio vesicular, sendo o va-
lor de p = 0.004  e p = 0.031 respectivamente. Observamos que o tratamento fisioterapêutico auxiliou em uma 
melhora da amplitude da caixa torácica, diminuição da dor, aumento da expansão pulmonar. Nesse contexto 
pode-se afirmar que os pacientes aceitaram de uma melhor forma a realização do tratamento fisioterapêutico 
associado a ludicidade e os responsáveis pelos pacientes também mostraram-se satisfeitos com os resultados 
apresentados, não somente por uma melhora no quadro dos pacientes mas também por uma melhor aceitação 
e relação com os profissionais da saúde e procedimentos hospitalares. 

PALAVRAS-CHAVE: FISIOTERAPIA. PEDIATRIA. HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA.
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Ciências da Saúde – Porto, Portugal. mmvieira@porto.ucp.pt

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A Política Nacional de Humanização destaca desafios do sistema de saúde como desvalorização dos 
trabalhadores, precarização das relações de trabalho e pouca participação dos profissionais no processo de ges-
tão. Essa realidade dificulta o desenvolvimento e a implementação da humanização e pode levar o profissional 
a vivenciar o sofrimento moral, caracterizado por diferentes respostas psicológicas, emocionais e fisiológicas, 
capazes de afetar a qualidade e a segurança do cuidado. O estudo tem como objetivo relacionar os desafios da 
Política Nacional de Humanização com os fatores de risco para sofrimento moral. Pesquisa quantitativa, através 
de instrumento para determinar frequência de vivência de fatores de risco no trabalho. São convidados a par-
ticipar todos os enfermeiros do Rio Grande do Sul. A coleta de dados teve início em março de 2016 e segue 
aceitando respostas. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Escola de Enfermagem da USP (parecer 
nº 1.180.518). Já responderam ao estudo 152 enfermeiros. A humanização é entendida, entre outros aspectos, 
pela valorização dos trabalhadores: 73% dos enfermeiros vivência a desvalorização profissional; fomento da 
sua autonomia: 38% relata baixa autonomia no trabalho; aumento do grau de corresponsabilidade: 46% faltam 
de consideração pelos seus conhecimentos e 49% impotência para contestar decisões de outro profissional; 
participação no processo de gestão: 45% não é incluído na tomada de decisões; e boas condições de trabalho e 
atendimento: 78% relatam problemas na estrutura física das instituições; 69% falta de financiamento, recursos e 
equipamentos; e 65% a falta de enfermeiros. O sofrimento moral se destaca como um importante desafio para 
o processo de implementação da humanização nos serviços. Neste estudo, 72% dos enfermeiros confirmam já 
ter vivenciado sofrimento moral no trabalho, assim medidas que melhorem os processos de trabalho podem 
ajudar a amenizar o sofrimento moral e efetivar a humanização dos serviços de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO. SOFRIMENTO MORAL. ENFERMAGEM.
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A SUBJETIVIDADE HODIERNA SOBRE FINITUDE, MORTE E LUTO

Michele Ribeiro Vieira de Mello1; Luciana Machado Januário2; Maria Helena Ribeiro Lejambre3; Waldir Souza4

1. Graduada em Serviço Social e mestrando do curso de Bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. mi.rv@hotmail.com

2. Graduanda do 7º período do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. lucianamja@yahoo.com.br

3. Graduanda do 5º período do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. m.lejambre@gmail.com

4. Graduado em Filosofia e Doutor em Teologia; Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná. waldir.souza@pucpr.br 

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Os avanços científicos nos trazem novas respostas todos os dias, mas ainda há um momento da vida 
que não se podem formular respostas imediatas e que nem toda ciência consegue responder. Como não temer 
a morte, o que é a finitude e se a pessoa que eu amo morrer, como vou reagir? Essa realidade desconhecida 
faz com que algumas pessoas tragam consigo indagações destes momentos. A Bioética traz em suas reflexões, 
meios éticos para a discussão e administração do final da vida. Isto acentua os processos de humanização e o 
desenvolvimento da espiritualidade através da descoberta do verdadeiro sentido da vida. O estudo tem como 
objetivo trazer novas formas do enfrentamento da morte, buscar meios transdisciplinares do cuidado dos 
pacientes terminais, descobrir na espiritualidade uma ferramenta para a busca do sentido da vida. Qualitativo 
bibliográfico com o estudo e análise de documentos e bibliografias. Levantar a discussão sobre métodos trans-
disciplinares do cuidado de pacientes terminais, contribuir e traçar maneiras para cada vez mais humanizar a 
morte, trazendo o real sentido a este momento derradeiro da vida.

PALAVRAS-CHAVE: FINITUDE. MORTE. LUTO. 
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A TEORIA DO AFETO EM WALLON E SUA CONTRIBUIÇÃO NA SIGNIFICAÇÃO DAS 
RELAÇÕES EDUCATIVAS NO AMBIENTE HOSPITALAR

Hellen Cunha Cunico1;Humberto Silvano Herrera Contreras2
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2. Licenciado em Pedagogia e Filosofia. Mestre em Educação. Faculdade Padre João Bagozzi. humberto.herrera@faculdadebagozzi.edu.
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MODALIDADE: Revisão Crítica 

RESUMO: A afetividade acompanha o ser humano durante toda a vida e desempenha um papel fundamental 
nas relações sociais e em seu desenvolvimento. Dessa forma, este artigo tem como objetivo analisar a teoria do 
afeto em Wallon e sua contribuição na significação das relações educativas no ambiente hospitalar. A proble-
mática do artigo se resume na seguinte questão: Como a compreensão da teoria do afeto em Wallon contribui 
na significação das relações educativas e no fortalecimento da subjetividade e da autoestima da criança no 
ambiente hospitalar? O objetivo proposto é de abordar a teoria do afeto expresso pela emoção, sentimento e 
paixão no âmbito hospitalar, buscando assim compreender como isso pode contribuir nas relações educativas 
neste âmbito, trabalhando com o processo de subjetividade e autoestima da criança. Essa ação se dá de forma 
recíproca e social, e fundamenta-se no fato de que as interações são necessárias para alcançar-se um patamar 
superior de pensamento, cognição e afetividade, além de levar às mudanças em seu desenvolvimento. A criança 
quando hospitalizada se envolve não apenas com o aspecto cognitivo, mas também o afetivo. Essa relação trans-
mite confiança, pois quanto mais significativa for à relação que estabelecemos com o próximo mais motivação 
teremos para a troca de aprendizagens.

PALAVRAS-CHAVE: AFETO. SUBJETIVIDADE. AUTOESTIMA. 
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ABORTO DE FETO COM MICROCEFALIA

Alice Krämer Iorra Schmidt1
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: O surto de microcefalia no Brasil, a partir da segunda metade de 2015, reascendeu o debate acerca 
da descriminalização do aborto no país. A proliferação da doença ocorre em virtude da incontida propagação 
do mosquito Aedes Aegypti, conhecido também por transmitir a Dengue e a Chikungunya. O presente ensaio 
trata da (im) possibilidade jurídica de realização de aborto no caso de feto com microcefalia, sob o enfoque da 
legislação e da jurisprudência brasileiras, contando com o auxílio de vasta doutrina. Para tanto, inicialmente, 
analisa a polêmica temática do aborto e os dispositivos legais pertinentes, assim como argumentos contrários e 
favoráveis à prática no país. Para além das hipóteses legais, examina o aborto de feto portador de anencefalia, 
doença que impossibilita a vida extrauterina, tendo essa questão sido objeto de análise pelo Supremo Tribunal 
Federal, na Arguição de Preceito Fundamental de número 54. Ainda, observa decisões de tribunais brasileiros 
que admitiram, excepcionalmente, a interrupção antecipada da gestação em hipóteses diversas daquelas já ad-
mitidas pelo sistema jurídico nacional, nas quais não havia possibilidade de vida extrauterina ou era esta muito 
remota. Verifica, em seguida, se os casos de microcefalia se enquadram nas hipóteses já existentes permissivas 
ao aborto, concluindo-se pela impossibilidade. Estuda argumentos contrários e favoráveis ao aborto em casos 
de microcefalia, preponderando argumentos em defesa da sua possibilidade, em decorrência do princípio bioé-
tico da autonomia e também da dignidade da pessoa humana. A análise do assunto sugere uma possível abertura 
do ordenamento jurídico para albergar a possibilidade de aborto em caso de microcefalia fetal, em que pese 
haja resistência por parte da doutrina. Trata-se de temática atual e interdisciplinar, que requer amplo debate 
no meio acadêmico e científico para que, enfim, se possa compreender melhor o problema e, a respeito dele, 
posicionar-se com maior propriedade – sejam os Tribunais, sejam os cidadãos.

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA. ABORTO. MICROCEFALIA.
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ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE ONCOLÓGICO NO FIM DA VIDA: QUAL O SIGNIFICADO 
PARA OS FAMILIARES CUIDADORES?
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4. Aluna de graduação do curso de nutrição da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.dayane-duda@hotmail.com

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo geral refletir o significado da alimentação do paciente oncológico 
no fim da vida (POFV) para os familiares cuidadores. Trata-se de uma revisão crítica, em que foram utilizadas as 
bases de dados, Pubmed, Proquest e Scielo. Os descritores utilizados foram paciente oncológico no final da vida, 
Alimentação e cuidado, Bioética e Câncer. Foram definidos como critérios de inclusão os artigos originais de 
abordagem qualitativa e quantitativa que abordavam técnicas de alimentação e as percepções sobre alimentação 
do POFV, publicados entre 1980 a 2015, nos idiomas inglês, português e espanhol. Considera-se que o apetite e a 
ingestão alimentar são fatores importantes no dia a dia para o paciente oncológico, sendo associado ao prazer e 
a vida. Partindo dessa concepção, a nutrição na terminalidade se inscreve em um apoio global visando manter ou 
restaurar o bem estar do paciente, sendo um conceito multidimensional, dinâmico e subjetivo, e por isso difícil 
de ser definido devendo sempre considerar as necessidades do indivíduo, preferências e hábitos alimentares, 
fundamentais tanto para o controle dos sintomas, quanto para garantir satisfação e conforto. Partindo do con-
ceito que tratamento é um conjunto de meios para aliviar ou curar uma doença, para o POFV à alimentação é 
compreendida como cuidado para alguns e para outros como tratamento, no sentido de amenizar sintomas da 
doença sem possibilidades de cura. Sendo assim, quando o indivíduo adoece a alimentação pode contribuir além 
das questões físicas, também com as psicológicas, sociais e espirituais, na promoção do bem-estar e da qualidade 
de vida. Os familiares cuidadores passam a considerar que a alimentação é um componente do “cuidado”, onde 
todos os esforços são para que uma “boa vida” os conduza de uma maneira digna a uma “boa morte”.

PALAVRAS-CHAVES: FINAL DA VIDA. ALIMENTAÇÃO. CÂNCER.
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AMBIENTE DE COWORKING: APROXIMANDO DIREITO E HUMANIZAÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA
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MODALIDADE: Case

RESUMO: O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) foi aperfeiçoado em março de 2016 estabelecendo 
o Marco Legal e a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância.  O intuito primordial deste aperfeiçoa-
mento é apoiar o desenvolvimento infantil integrado e, em especial, ampliar a proteção aos direitos de crianças 
entre 0 e 6 anos de idade. O objetivo deste texto é apresentar os resultados alcançados, através do estudo 
de caso, realizado em instituição privada que provê a possibilidade de convívio dos pais, em seu ambiente de 
trabalho, com a proximidade física de seus filhos, que se encontram na primeira infância. Para que os resultados 
efetivos da melhoria proposta sejam alcançados como um todo, a ciência da Psicologia proporciona recursos de 
apoio. Tais recursos ainda são pouco conhecidos e oferecem uma melhor abordagem da redução do sofrimento 
produzido na separação entre pais e filhos no momento em que necessitam retornar ao trabalho para o susten-
to da família e continuidade da vida social. Discutem-se as teorias psicológicas relacionadas ao afeto na primeira 
infância e o seu relacionamento ao ambiente proporcionado pela instituição privada, através dos teóricos Bowl-
by (1989) e Winnicot (2001). Observou-se que a infância é um momento em que a pessoa detentora do papel 
materno aspira estar junto ao filho e acompanhar o seu desenvolvimento, entretanto, muitos se afligem com a 
decisão de retornar à sua atividade profissional ou se dedicar em tempo integral ao seu filho, sendo que cada 
escolha terá uma consequência no desenvolvimento pessoal. Concluiu-se, por outro lado, que o papel psíquico 
da mãe proporciona uma formação emocional saudável ao indivíduo e à sua personalidade e, portanto, de sua 
humanização. Encontrou-se, ainda, que a proximidade do papel materno e/ou paterno na primeira infância pode 
ser facilitada pelos recursos tecnológicos e formas de trabalhos contemporâneos.

PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA. PSICOLOGIA. COWORKING. 
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APROXIMAÇÕES DA ENCÍCLICA LAUDATO SI DO PAPA FRANCISCO COM A OBRA O 
PRINCÍPIO RESPONSABILIDADE DE HANS JONAS

Rosel Antonio Beraldo1
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MODALIDADE: Revisão Crítica 

RESUMO: No dia 24 de maio de 2015 o Papa Francisco publicou a Carta Encíclica Laudato Si, que versa sobre 
o cuidado da casa comum de todos os seres humanos. Trata-se de um documento impactante para os dias 
atuais e para a Igreja, na medida em que a continuidade de uma vida autêntica no planeta no futuro depende 
das decisões éticas e políticas do tempo presente. Outra nota digna de importância é seu apelo constante ao 
diálogo entre toda sociedade, o que faz com todos sejam responsáveis pela causa comum. Segundo o Pontífice, 
o objetivo do documento não é de recolher informações ou mesmo apresentar dados para satisfazer nossa 
curiosidade, mas sim forçar a humanidade a tomar consciência da nossa casa comum, de modo à transformar 
esse mundo que se deixou levar pela promessa prometeica de um progresso sem fim e sem limites. Trata tam-
bém o documento do pontífice de um novo paradigma de relacionamento entre o homem com a totalidade 
da vida no planeta, no qual tudo está conectado com tudo, e esse novo modelo é responsável pelo desenvolvi-
mento humano sustentável e integral. O papa ressalta que na atualidade temos as melhores condições técnico-
-científicas de toda a nossa história, no entanto, alerta-nos que essas condições não podem ser compreendidas 
como se fossem neutras, na medida em que tais condições provocam outros problemas, entre eles o paradigma 
tecnocrático, no qual o homem reduzido a mero objeto da técnica se fecha em si mesmo, e pensa sua existên-
cia independente da totalidade da vida. Propõe o Pontífice uma ecologia saudável tanto para o indivíduo como 
para as instituições, na medida em que o estado de saúde das instituições de uma sociedade tem consequências 
diretas no meio ambiente de todos os seres humanos. Embora o papa Francisco não cite explicitamente O 
Princípio Responsabilidade de Hans Jonas em sua Encíclica, nota-se uma aproximação em todo o documento, 
na medida em que tanto o filósofo, como o Pontífice, entendem que a crise ambiental que vivemos não pode 
ser compreendida de modo isolado das outras crises, sem elas de caráter ético, político, humano, social. A 
utilização de expressões em toda a Encíclica, tais como, responsabilidade, sonho prometeico, gerações futuras, 
técnica, progresso, poder, permitem concluir que a sociedade atual vive uma espécie de ditadura do progresso 
e da técnica, e que é necessário resgatar a autonomia do homem para poder fazer frente a esse cenário.   

PALAVRAS-CHAVE: ENCÍCLICA. HANS JONAS. VIDA.
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ARRANJOS DE ACOLHIMENTO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE NO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A Constituição da República Federativa do Brasil, garante desde 1988, o direito à saúde a todo 
cidadão brasileiro. Contudo, a complexidade da rede de saúde do Sistema Único de Saúde e as diversidades 
biopsicossociais dos usuários, causam divergências, na garantia deste direito. Um dos desafios neste contexto 
e detentor de intenso enfoque bioético é a inclusão da população privada de liberdade, que devido a estimas 
e vulnerabilidades sociais, deparam-se frequentemente com dificuldades de acesso aos arranjos de cuidado 
deste sistema. Atualmente no Brasil existem aproximadamente3 mil unidades prisionais e 821 cadeias públicas, 
com quase 700 mil cidadãos, que se encontram sob custodia do estado. Este estudo tem por objetivo revisar 
criticamente o processo histórico relacionando o reconhecimento do direito à saúde da população privada de 
liberdade no Brasil, tendo como objeto analisar leis, normativas e políticas específicas que articulam arranjos de 
acesso aos serviços de saúde para esta população. Foram analisados criticamente os marcos fundamentais das 
políticas públicas de saúde voltadas à População Privada de Liberdade, como o Tratado de Reclusos da ONU de 
1955, Lei de Execução Penal Brasileira de 1984, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário Brasileiro 
de 2003, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 
de 2013. Observam-se lacunas nas políticas públicas de direitos a saúde que acolham as necessidades específicas 
da População Privada de Liberdade das cadeias públicas, tendo as legislações e normativas existentes o foco 
voltado à atenção nas penitenciárias. A divergência na situação ética e jurídica de pessoas que estão nas cadeias, 
isto é, que ainda aguardam julgamento frente à situação de pessoas que estão nas penitenciárias, o que aponta 
para a necessidade de novas investigações sobre o tema, procurando sugerir políticas públicas em saúde justas 
e equitativas para estas populações.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS. SAÚDE PÚBLICA. POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE.



ÍNDICE

195

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

AS DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO HUMANIZADA NA 
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A assistência humanizada ao parto e nascimento não significa mais uma nova técnica ou conheci-
mento, mas sim o respeito à fisiologia do parto e à mulher. Humanizar o parto é dar liberdade às escolhas desta 
mulher, prestar um atendimento focado em suas necessidades e não em crenças médicas e mitos, intervindo o 
mínimo possível. Os objetivos deste artigo são identificar e discutir as dificuldades de implantação do modelo 
de atenção humanizada na assistência hospitalar ao parto. Foi redigido a partir de uma revisão bibliográfica re-
alizada com referências disponíveis na biblioteca do Departamento de Ensino da Maternidade Darcy Vargas e 
de artigos científicos disponíveis nos bancos de dados na Internet. As principais dificuldades para a implantação 
da atenção humanizada ao pré-natal, parto e puerpério encontradas foram, o modelo federativo do SUS e sua 
complexa organização; a dificuldade de estruturação de dispositivos que garantam a incorporação das boas prá-
ticas na atenção à mulher; a dificuldade em profissionais de saúde rever seus processos de trabalho; o aumento 
crescente da demanda de pacientes nas instituições, com relação ao não crescimento físico – estrutural e de 
mão de obra especializada; a sobrecarga de trabalho para os profissionais de saúde; a dificuldade de comunicação; 
mau relacionamento interpessoal entre a mulher e o profissional de saúde e entre eles próprios; desrespeito 
às subjetividades da mulher e à sua rede de afetos e sem esquecer a falta de empatia. Ao término deste artigo, 
podemos concluir que as dificuldades de implantação da assistência humanizada dependem em grande parte do 
profissionalismo e, sobretudo da atitude ética dos gestores e profissionais de saúde envolvidos com a assistência 
ao parto. Assim, se faz necessário que os mesmos, assumam atitudes de corresponsabilidade numa perspectiva 
de que, juntos possam superar os obstáculos que se colocam frente ao cuidado humanizado em todas as suas 
dimensões.

PALAVRAS CHAVE: ASSISTÊNCIA HUMANIZADA. IMPLANTAÇÃO. DIFICULDADES.
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ASPECTOS BIOÉTICOS ACERCA DA RECUSA DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL DE 
REABILITAÇÃO
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6. Psicóloga. Mestre e doutora em Psicologia. Professora do programa de pós-graduação em Bioética da UnB. eliane.seidl@gmail.com

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A recusa de procedimentos é uma situação que os profissionais de saúde têm que lidar na sua práti-
ca diária. Os enfermeiros passam todo o tempo ao lado do paciente e querem encorajar os pacientes a aceitar o 
tratamento proposto e melhorar as chances de uma recuperação bem sucedida. Esta motivação está centrada no 
principio da beneficência, fazer o bem, todavia existem tensões entre os profissionais e a autonomia do paciente. 
É importante explorar as causas de tensão na realização de procedimentos durante a internação depacientes 
em Hospital de Reabilitação. Este estudo tem como objetivo analisara frequência da recusa dos procedimentos 
em Hospital de Reabilitação e os aspectos bioéticos. Utilizados questionários autoaplicados a enfermeiros para 
identificar o perfil, o motivo da recusa de procedimentos e o impacto no atendimento. De 190 internações em 
um mês, 20 recusaram procedimentos e em enfermaria, 55% mulheres, 61 anos de idade, 75% até o ensino médio, 
75% apresentavam comorbidades, 65% com indicação cirúrgica. O tempo de internação foi em média de 27,5 
dias, 30% recusaram procedimentos de locomoção e 30% de enfermagem, obteve-se consenso em 50% com 
impacto no atendimento em 80%. Os profissionais de saúde em geral estão cientes de que não é possível realizar 
cuidados sem o consentimento do paciente, todavia isso pode gerar impacto no tratamento proposto ao pa-
ciente. As tensões entre beneficência, paternalismo e autonomia estão evidentes e são discutidas nestasrelações.

PALAVRAS-CHAVE: RECUSA. BIOÉTICA. REABILITAÇÃO.
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ASPECTOS LEGAIS DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E AUTONOMIA DA GESTANTE
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Trata-se de pesquisa documental a partir dos tratados internacionais de Direitos Humanos e nor-
mas legais internas que possibilitam a abordagem da violência obstétrica, destacando-se as legislações e projetos 
de lei de países da América Latina sobre o tema, com ênfase para as normas brasileiras. Localizou-se lei espe-
cífica que conceitua e penaliza a violência obstétrica na Venezuela (2007), sendo esse considerado o primeiro 
país a conceituar violência obstétrica. Tal conceito tem sido adotado pelas demais legislações e projetos de leis 
da América Latina, ainda que com algumas variações. Também a Argentina (2009) e estados mexicanos (2008) 
têm legislações específicas sobre o tema. No Chile e na Costa Rica tramitam, desde 2015, projetos de lei com 
intenções semelhantes. No Brasil, que ainda não apresenta legislação federal específica sobre o tema, encontra-se 
na Câmara Federal o PLC 7633/2014 que adota a definição de violência obstétrica da legislação venezuelana, 
listando inúmeras práticas obstétricas comuns como violência e prevendo penalidades para as instituições e os 
profissionais que as praticam. Apesar da lacuna legislativa, as diretrizes de humanização do parto do Ministério 
da Saúde podem ser compreendidas como forma de combate à violência obstétrica. Além disso, as leis federais 
do Acompanhante (11.108/2005) e do Vínculo (11.634/2007), bem como algumas leis estaduais e municipais, têm 
como objetivo combater práticas obstétricas específicas consideradas violentas. Conclui-se que a legislação que 
combate a violência obstétrica tem por fundamento a defesa da autonomia da mulher, sendo que a relação ges-
tante/parturiente – profissionais de saúde tenderá a ser menos conflituosa a partir do incremento da relação de 
confiança entre esses atores. E essa confiança tem por base, em um extremo, o respeito à dignidade da pessoa 
humana e, no outro, a informação prestada à mulher, o que possibilitará sua tomada de decisão e consentimento 
para os procedimentos necessários ao seu bem-estar e de seu bebê.  

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS. NORMAS LEGAIS INTERNAS. AUTONOMIA.
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ASSISTÊNCIA HUMANIZADA DO ENFERMEIRO FRENTE À DEPRESSÃO PÓS-PARTO 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: O puerpério é considerado um período de enfrentamento de diversos estressores, marcados pela 
recuperação, reorganização e adaptação da mãe em seu novo cotidiano. Por isso, essa fase pode contribuir para 
o desenvolvimento de um estresse patológico denominado depressão pós-parto. Dentre os instrumentos de-
senvolvidos para triagem e complemento de diagnóstico da depressão pós-parto está a Escala de Depressão 
Pós-Natal de Edimburgo. Objetivou-se relatar a implantação da Escala de Depressão Pós-Natal de Edimburgo 
em uma maternidade escola no município de Ponta Grossa. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato 
de experiência. Dentre os resultados destaca-se que as puérperas não tiveram dificuldade para interpretar e 
responder a escala, porém, evidenciou-se a falta de conhecimento por parte da comunidade e da equipe de 
enfermagem em relação à temática. Existe uma carência acerca do conhecimento sobre depressão pós-parto, o 
que demonstra a necessidade de capacitações e disseminação do tema nos serviços prestados à saúde materna 
veste a importância do diagnóstico precoce e tratamento da depressão pós-parto. Conclui-se que o cuidado 
integral a depressão no puerpério se faz por meio de uma abordagem adequada assumindo um comportamento 
humanizado na assistência de enfermagem, assim contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, não só da 
paciente, mas de sua família.
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ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT: UMA INCLUSÃO NECESSÁRIA NA AGENDA 
BIOÉTICA
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A luta por direitos humanos da população LGBT vem de longa data, tendo como uma das pau-
tas o reconhecimento de que a discriminação interfere diretamente na qualidade de todas as esferas da vida, 
dentre elas, o atendimento à saúde. O objetivo deste trabalho foi revisar a literatura acerca de questões éticas 
relacionadas à atenção à saúde da população LGBT. Em 24 de outubro de 2015, realizou-se a busca por artigos 
publicados nos últimos 15 anos, com textos completos, em português, inglês e espanhol, no Portal da BVS e 
na Scielo, com a seguinte chave de busca: (LGBT OR transgênero OR transexual) AND saúde AND ética. Na 
Pubmed, empregou-se: (LGBT OR transgendered persons OR transgender OR transsexual) AND health AND 
ethics. Foram encontrados 84 artigos. Após leitura do título e resumo foram selecionados 30 artigos, que foram 
lidos na íntegra. As publicações evidenciaram uma lacuna em relação à saúde da população LGBT a partir da 
Bioética, havendo apenas 3 artigos com essa proposta. A maioria dos artigos apontava para o contexto social 
que contribui para a discriminação da população LGBT, que se encontra privada de seus direitos básicos, como 
o acesso à saúde, por conta de preconceitos, falta de conhecimento e visão binária de gênero por parte dos 
profissionais e população. Contribui para este cenário a heteronormatividade e a homofobia, que acabam por 
reforçar a invisibilidade desses grupos, principalmente da população trans, lésbica e de mulheres bissexuais. Os 
textos que apresentavam as políticas públicas ou legislações que procuram garantir os direitos dessa população 
criticam a pouca efetividade e garantia de tais conquistas. Desta forma, pode-se concluir pela necessidade do 
comprometimento da Bioética com essa parte da população vulnerada, por muito tempo negligenciada.

PALAVRAS-CHAVE: LGBT. BIOÉTICA. POLÍTICA DE SAÚDE.
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ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL HUMANIZADO AOS IDOSOS COM 
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Os profissionais de saúde lidam com o processo de saúde-doença reduzindo o risco ou vulnerabili-
dades das pessoas. As equipes multiprofissionais realizam atendimentos compartilhados, onde intervêm de forma 
interdisciplinar, com troca de saberes e responsabilidades mútuas, propiciando experiência para todos os profis-
sionais envolvidos. A consulta compartilhada é um instrumento de trabalho que tem como privilégio a “comuni-
cação transversal entre equipes”. A Clínica, por sua vez busca interação de várias abordagens que possibilitem o 
manejo eficaz da complexidade do trabalho multiprofissional. O trabalho em equipe tem como objetivo ampliar 
o conjunto de ações e serviços da atenção em saúde, humanizando a assistência e promovendo a integralidade. 
Descrever o atendimento multiprofissional humanizado ao idoso com insuficiência cardíaca em seguimento am-
bulatorial. Este estudo é de revisão bibliográfica. Os artigos foram identificados nas bases de dados da Biblioteca 
Virtual em Saúde – Bireme (Medline, Lilacs, SciELO), usando os DeCS de saúde: humanização da assistência, equi-
pe de assistência aos pacientes, assistência integral a saúde, idoso fragilizado, insuficiência cardíaca, instituições 
de assistência ambulatorial, no período de 2005 e 2016, objetivando identificar artigos escritos em língua portu-
guesa. Dos 11 estudos encontrados, apenas 9 mencionaram sobre o tema em foco. Foram analisados quanto à 
frequência de publicação, delineamento do estudo, tamanho da amostra, número e tipo de instrumento. Foram 
encontrados artigos com as abordagens para se tiver um acolhimento de forma integral: adesão ao tratamento 
66,66%, vínculo com os profissionais multiprofissionais 55,55%, prescrição e administração de medicamentos 
44,44%, alimentação 44,44%, cuidados sobre a doença 44,44%, realização de atividade física 33,33% e qualidade 
de vida 11,11%. Conclui-se que a Humanização da Assistência parte do princípio de que para melhorar qualidade 
da assistência não basta apenas investir em equipamentos e tecnologia. O tratamento se torna mais eficaz quan-
do a pessoa é acolhida, ouvida e respeitada por uma equipe multiprofissional de saúde. 
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HUMANIZAÇÃO

Clélia Cristina Neves Pinto1; Rosenilda Rodrigues2; Rosiléa Clara Werner3; Lislei Teresinha Preuss4

1. Acadêmica de Serviço Social. Departamento de Serviço Social. Universidade Estadual de Ponta Grossa. cleliacristina2011@hotmail.
com

2. Acadêmica de Serviço Social. Departamento de Serviço Social. Universidade Estadual de Ponta Grossa. tec.enf.rodrigues@gmail.
com

3. Doutora em Serviço Social. Departamento de Serviço Social. Universidade Estadual de Ponta Grossa.rosileawerner@yahoo.com.br 

4. Doutora em Serviço Social. Departamento de Serviço Social. Universidade Estadual de Ponta Grossa. lispeuss@terra.com

MODALIDADE: Case

RESUMO: Este artigo fundamenta-se na atuação do Projeto de Extensão: ‘‘Saúde e Cidadania: Recriando a Re-
alidade Social’’ do curso de graduação em Serviço Social, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), no 
Serviço de Assistência Especializada (SAE), mais especificamente junto ao Grupo de Apoio a Portadores de Han-
seníase (GAPHAN), na cidade de Ponta Grossa. A humanização possui como fundamento a valorização humana e 
o respeito, e está inserida em um processo que busca a transformação cultural institucional, através da constru-
ção coletiva de métodos para ações à saúde e gerenciamento dos serviços em busca de melhores condições de 
acesso aos usuários. Acredita-se que a humanização ocorre no momento em que se criam condições melhores e 
mais humanas para usuários de um serviço, além de favorecer a mudança de pensamento do usuário que busca 
melhores serviços e dos profissionais que se tornam mais capacitados. O projeto de extensão desenvolve suas 
atividades nessa perspectiva, a fim de contribuir para a melhoria do tratamento rompendo com estigmas sociais; 
viabilizando metodologias diferenciadas como, rodas de conversa, jogos de tabuleiro, visitas institucionais com 
o objetivo de facilitar as discussões sobre autocuidado; e apoiar os portadores de hanseníase e seus familiares 
no cotidiano do tratamento, além de instigar esse público à participação social como atores da produção de 
mudanças na saúde.  Toda atividade realizada com o GAPHAN é organizada e planejada junto com os usuários 
do grupo, a fim de estimular a participação e autonomia. O grupo de apoio é de suma importância, pois colabora 
para o desenvolvimento da autoestima e o desejo de conviver em comunidade. Conclui-se que as atividades de 
humanização desenvolvidas proporcionam a troca de experiências entre os participantes, assim como também o 
aprendizado de como melhorar a qualidade de vida, mesmo com as sequelas da hanseníase. 

PALAVRAS-CHAVE: SERVIÇO SOCIAL. HUMANIZAÇÃO. HANSENÍASE. 



ÍNDICE

202

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

AUTODETERMINAÇÃO INFORMACIONAL E O USO DE DNA PARA FINS CRIMINAIS

Anita Spies da Cunha1; Bianca Kaini Lazzaretti2; Taysa Schiocchet3

1. Graduanda em Direito na Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Assistente de Pesquisa no 
grupo de pesquisa BIOTECJUS Estudos Avançados em Direito, Tecnociência e Biopolítica. anitadacunha@hotmail.com

2. Graduanda em Direito na Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Assistente de Pesquisa no 
grupo de pesquisa BIOTECJUS Estudos Avançados em Direito, Tecnociência e Biopolítica. biancalazzaretti@live.com

3. Doutorado em Direito (UFPR/2010), com período de estudos doutorais na Université Paris I - Panthéon Sorbonne (CAPES) e 
na FLACSO, Buenos Aires (NIH/EUA). Pós-doutorado pela Universidad Autónoma de Madrid (UAM/2012).Professora Adjunta da 
Faculdade de Direito da UFPR. Professora visitante da Université Paris X. Advogada. Pesquisadora e Líder do Grupo de Pesquisa 

BIOTECJUS. taysa_sc@hotmail.com

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: O desenvolvimento da ciência e da tecnologia possibilitou que a informação genética humana seja 
utilizada como biometria de forma rápida e confiável. Entre outras tantas tecnologias, a identificação de pessoas 
através da comparação de perfis genéticos se destaca, principalmente pelo seu rápido crescimento e populariza-
ção. Diante disso, este trabalho tem como objetivo geral analisar e questionar as implicações bioéticas e jurídicas 
da utilização de informações genéticas humanas para fins criminais, confrontando-as com os direitos de persona-
lidade, especialmente o direito à autodeterminação corporal e informacional, de modo a estabelecer os direitos 
de personalidade como possível limite para o acesso, a manipulação e o armazenamento de informações. Trata-se 
de pesquisa qualitativa, com método de abordagem dialético. Como técnicas, utiliza-se pesquisa bibliográfica e 
documental, e também pesquisa jurisprudencial, realizada nos tribunais superiores do Brasil e da Alemanha. Em 
relação aos resultados parciais, tem-se que o acesso, a manipulação e o armazenamento de informações genéti-
cas humanas para fins criminais sejam através do perfil genético ou da amostra genética, principalmente quando 
não é observado o limite do consentimento, ou quando ele é ausente, pode ofender os direitos de personalida-
de do indivíduo, uma vez que mitigada sua autonomia. Assim, pode-se concluir que, através dessas informações 
genéticas, o Estado pode invadir a esfera pessoal, afetando a autodeterminação informacional cuja necessidade 
deve ser ponderada. Para tanto, a bioética pode ser utilizada como ponto de partida, uma vez que possibilita uma 
análise transdisciplinar que supera o Direito, levando em conta a vulnerabilidade racial e socioeconômica dos 
sujeitos envolvidos: condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência grave, inseridos no sistema 
prisional.
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Em 2013 a atriz Angelina Jolie chocou o mundo ao anunciar a retirada dos seios sadios (mastectomia 
bilateral) para diminuir os riscos de câncer de mama, uma vez que é portadora de genes defeituosos (BRCA1) 
que aumentam consideravelmente a probabilidade de manifestação da doença. Após o anúncio inúmeros debates 
surgiram questionando os limites da autonomia sobre o próprio corpo e criticando a artista por ter optado por 
intervenção clínica tão radical, sobre glândulas sadias, havendo outras formas de prevenção disponíveis. Alguns 
afirmaram ser o corpo indisponível, portanto, não tendo a doença ainda se manifestado, não poderia a mastec-
tomia bilateral ter sido utilizada como forma de tratamento. Já outros, acreditando na disponibilidade do corpo 
e na autonomia para decidir sobre o tratamento mais adequado, compreenderam a decisão tomada pela atriz 
visando à prevenção de doença que já tinha matado sua mãe e sua avó. A presente pesquisa, a partir de revisão 
bibliográfica, analisou os argumentos a favor e contra apresentados, buscando delimitar à luz do ordenamento 
brasileiro e dos princípios bioéticos a autonomia sobre o próprio corpo. A obsessão histórica, científica e cultu-
ral pelo controle do corpo resulta das tentativas de controle da própria subjetividade humana, fruto do Biopo-
der que atua constantemente sobre os corpos controlando-os, marcando-os, dirigindo-os, estimulando-os, ades-
trando-os, limitando-os. E será justamente no século XXI que o corpo se apresentará como protagonista de um 
paradoxo: proclama-se um direito ao próprio corpo, ao mesmo tempo em que se impõem novos limites à sua 
autorrealização sob o fundamento de sua sacralidade e intangibilidade. É exatamente o ponto de equilíbrio entre 
esses posicionamentos, centrado na dignidade da pessoa humana, que a presente pesquisa buscou apresentar.

PALAVRAS-CHAVE: AUTONOMIA. DIREITO AO CORPO. TRATAMENTOS CIRÚRGICOS.
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BEBÊ-MEDICAMENTO: UMA REFLEXÃO BIOÉTICA A PARTIR DO FILME “UMA PROVA DE 
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Inegáveis são os benefícios que a humanidade vem desfrutando em decorrência dos avanços técni-
cos e científicos desenvolvidos no intuito de salvar vidas. Paradoxalmente onde a ciência e a técnica beneficiam 
quem já contava com a iminência da morte nota-se a vulnerabilidade da vida, assim como, a perda da sua auten-
ticidade. O desenvolvimento expressivo da biologia, em especial da genética nos chamam a uma reflexão “Não 
queremos nos colocar ardilosamente, numa posição de neutralidade, mas também não pretendemos engrossar 
ingenuamente as filas dos entusiastas sem crítica, nem dos críticos que se recusam a aprender com a novidade. 
Com o progresso dos conhecimentos científicos e técnicos, o homem foi perdendo a dimensão do transcen-
dental, aceitando tudo o que a ciência oferece. Diante do divórcio entre os avanços científicos e a reflexão ética, 
Jonas nos propõe uma ética construída em torno das categorias do bem, do dever e do ser, uma ética imperativa 
para que nossas ações sejam compatíveis com uma vida humana autentica. Neste contexto questiona-se a “fabri-
cação” de um bebê-medicamento, embora aparentemente este seja o caminho mais razoável para salvar a vida 
de um irmão doente. Questionam-se as inúmeras intervenções causadas no corpo do bebê-medicamento, o qual 
podemos chamar, bebê objeto de salvação, pois ele foi projetado para salvar a vida de um irmão doente, o que lhe 
custará o não direito ao seu próprio corpo. Este estudo tem por objetivo, refletir a partir da ética do respeito 
na manutenção da autenticidade da vida e igualmente diante dos avanços tecnológicos. Análise crítica, revisão de 
literatura, ética do respeito de Hans Jonas. A partir de uma reflexão bioética devemos resgatar a sacralidade e a 
autenticidade da vida e acompanhar os avanços que a ciência e a tecnologia produzem, lembrando que nem tudo 
que é científica e tecnicamente possível é moralmente válido.

PALAVRAS-CHAVE: BEBÊ-MEDICAMENTO. AUTENTICIDADE. VULNERABILIDADE.
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BIOÉTICA E A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO DAS 
PESQUISAS COM SERES HUMANOS
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Católica do Paraná. rodrigo.batagello@gmail.com

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A efetiva garantia da proteção dos sujeitos que participam dos ensaios clínicos depende da eficácia 
dos sistemas de regulação. Por sua vez, a eficiência desses sistemas está relacionada com a capacidade que estes 
têm de coletar e organizar as informações essenciais para a execução dos processos regulatórios e das ativida-
des dos CEPs. O objetivo desse trabalho foi explorar a qualidade dos dados dos registros de ensaios clínicos das 
plataformas primária e secundária estruturadas segundo as diretrizes da OMS. Para isso, foram realizadas duas 
etapas: a) foram comparados conteúdos específicos de registros de ensaios clínicos multicêntricos internacionais 
e com patrocínio estrangeiro que estão duplicados na base de dados da Internacional Clinical Trials Registry 
Plattaform (ICTRP), uma base secundária; b) considerando a existência do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 
desde abril/2011 e a reconhecida importância do ClinicalTrials.gov, essas plataformas primárias serviram como 
referência para a identificação dos registros duplicados e análise comparativa das informações cadastradas. Uma 
amostra de oito registros duplicados teve os seguintes campos comparados: países de recrutamento, previsão 
de sujeitos participantes, título científico, título público, critérios de inclusão e critérios de exclusão. Foi utiliza-
do o software Compare Suite e os resultados foram classificados em uma escala de similaridade que vai de 0% 
(totalmente diferente) até 100% (idêntico). Dos resultados obtidos, destacamos que para os campos “critérios 
de inclusão” e “critérios de exclusão” a maioria dos registros estava abaixo dos 30%, indicando um alto grau de 
dessemelhança entre as informações analisadas. O campo “título científico” apresentou a maior frequência de 
registros com 100%. As inconsistências das informações representam um obstáculo para a credibilidade dessas 
bases. Como consequência, a regulação e a organização dos sistemas de proteção dos sujeitos de pesquisa ficam 
comprometidas. A ausência de informações consistentes impede a tomada de decisões fundamentais no plano 
da ética em pesquisa com seres humanos.

PALAVRAS-CHAVE: ÉTICA EM PESQUISA. ENSAIOS CLÍNICOS. REGULAÇÃO.
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BIOÉTICA E CUIDADO DO BEM-ESTAR HUMANO: ENVELHECIMENTO, ÉTICA, 
HUMANIZAÇÃO COMO DESAFIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Ao longo dos anos, a visão dos profissionais de saúde frente ao envelhecimento da vida de uma for-
ma abrangente, é uma das realidades mais difíceis. O objetivo deste trabalho é descrever, utilizando a literatura, 
os aspectos da promoção de saúde e da Bioética, no que diz respeito à humanização do atendimento aos idosos, 
frente aos familiares e profissionais de saúde envolvidos. A bioética vem se tornando uma grande esperança 
na contemporaneidade em relação ao resgate da dignidade do ser humano e ao impulsionar ações de cuidado 
deste ser fragilizado pelo sofrimento no âmbito da saúde. Fala-se muito hoje da desumanização das instituições, 
numa sociedade desumanizada e desumanizante. Num contexto crescente, é urgente o resgate de uma visão 
antropológica, holística, do ser humano nas suas várias dimensões, proporcionando o conhecimento acerca dos 
diferentes conceitos utilizados na humanização dos profissionais de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: HUMANIZAÇÃO. ENVELHECIMENTO. BIOÉTICA. 
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BIOÉTICA E ECOLOGIA HUMANA NA LAUDATO SI: REFLEXÕES PARA UMA EDUCAÇÃO 
INTEGRAL E INTEGRADORA

Humberto Silvano Herrera Contreras1

1. Licenciado em Pedagogia e Filosofia. Mestre em Educação. Faculdade Padre João Bagozzi. humberto.herrera@faculdadebagozzi.edu.
br

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A ecologia integral inclui claramente as dimensões humanas e sociais. É inseparável da noção de 
bem comum, que fundamenta o princípio da ética social (LS, 156). Com base na Laudato Si entende-se que o bem 
comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis orienta-
dos para o seu desenvolvimento integral (LS, 157).  Exige nesse sentido, os dispositivos de bem estar, segurança e 
paz social. Ensinar as crianças que a ecologia humana passa pela cordialidade e amizade das pessoas, nas calorosas 
relações humanas de vizinhança, na interioridade de cada pessoa, numa rede de comunhão e pertença (LS, 148). 
Atrela-se à ecologia humana a relação necessária da vida do ser humano como a lei moral inscrita na sua própria 
natureza (LS, 155). Aprender a aceitar o próprio corpo, a cuidar dele e a respeitar os seus significados é essencial 
para uma verdadeira ecologia humana. Também é necessário ter apreço pelo próprio corpo na sua feminilidade 
ou masculinidade, para poder se reconhecer assim mesmo no encontro com o outro que é diferente (LS, 155). 
Este princípio ecológico vem ao encontro de atividades que ajudem as crianças a aceitarem seus corpos como 
dom de Deus, como ponto central para acolher e aceitar o mundo, a natureza, e a sociedade. Na escola esta 
afirmação pode ser fortalecida por ações que discutam as questões de gênero e sexualidade na educação, a fim 
de ajudar a superar estereótipos e tabus sociais que oprimem a dignidade das pessoas, e, por conseguinte, a 
convivência humana. 

PALAVRAS-CHAVE: ECOLOGIA HUMANA. EDUCAÇÃO INTEGRAL. LAUDATO SI. 
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BIOÉTICA E HUMANIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DO CUIDADO ESPIRITUAL HOSPITALAR

Simoni Maria Teixeira Ricetti1; Waldir Souza2

1. Mestre em Bioética pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR. Especialista em Pedagogia na Empresa pelo 
Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão – IBPEX e Licenciada em Pedagogia pela Universidade Tuiuti do Paraná – UTP. 

simoniricetti@gmail.com

2. Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor do Programa de Pós-Graduação em Bioética, 
Programa de Pós-Graduação em Teologia e do Bacharelado em Teologia da PUCPR. Curitiba – PR. waldir.souza@pucpr.br

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: O conforto espiritual, o respeito à autonomia e biografia do enfermo em ambiente hospitalar como 
forma de cuidado tem contribuído tanto para o enfrentamento da doença, como também, no momento de des-
pedida da vida. Embora religião e espiritualidade sejam duas coisas distintas, neste contexto, a religião é uma alia-
da no atendimento espiritual hospitalar, pois as crenças e práticas religiosas são a forma mais comum de se lidar 
com a doença e as mudanças causadas pela doença. Cada pessoa tem a sua espiritualidade e relaciona-se com 
o sagrado ou o transcendente à sua maneira, independente de praticar ou não uma religião. Numa sociedade 
com pluralidade de valores, onde os grupos religiosos apresentam-se como visitadores voluntários nos hospitais, 
estes devem estar preparados para conviver de uma forma pacífica com os “estranhos morais” evitando a impo-
sição, a coerção e o preconceito, permitindo que o enfermo possa exercer a sua autonomia religiosa enquanto 
estiver acolhido em ambiente hospitalar. Diante disto objetiva-se investigar como o agente de cuidado espiritual 
hospitalar e os voluntários aplicam nos seus atendimentos conceitos de Bioética e de Cuidado. O método utili-
zado para a realização desta pesquisa foi Bibliográfico Conceitual e pesquisa de campo de abordagem qualitativa. 
Participaram desta pesquisa quatro hospitais de Curitiba: um hospital de confissão católica, um hospital de con-
fissão evangélica e dois hospitais de confissão laica. Os resultados desta pesquisa revelam que os agentes de cui-
dado espiritual preocupam-se em humanizar cada vez mais este atendimento evitando o proselitismo religioso. 
Embora treinados para não fazer proselitismo religioso, certos grupos de voluntários ainda impõem sua verdade 
como absoluta. Como a espiritualidade faz parte da dimensão do cuidado em saúde, a preocupação em capaci-
tar os voluntários para melhor lidar com as diferentes moralidades em ambiente hospitalar faz-se indispensável 
neste contexto, promovendo uma cultura mais sensível diante da pessoa que sofre.

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA. ESPIRITUALIDADE. DIVERSIDADE. 
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BIOÉTICA E O ENSINO DO ALIMENTO SEGURO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Este é um projeto que envolve uma equipe multidisciplinar de professores do Programa de Pós Gra-
duação em Bioética e alunos dos cursos de Nutrição, Gastronomia e Psicologia sobre o tema de Alimento Seguro. 
Esta pesquisa-ação tem como objetivo mapear os conhecimentos dos pais ou responsáveis de crianças do 5° ano 
de 10 turmas de escolas municipais da Região de Curitiba e desenvolver uma dinâmica sobre a temática “alimen-
to seguro” com os alunos. Foram entrevistados 194 responsáveis. O instrumento de pesquisa foi um questioná-
rio com questões abertas e fechadas para diagnosticar o conhecimento das famílias sobre higiene, manipulação 
e consumo dos alimentos. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética – CAAE 38138314.4.0000.0020. A 
maioria dos participantes são mulheres (90%) com escolaridade de nível médio completo ou incompleto (45%); 
a maioria (60%) dos entrevistados não sabem a procedência da carne que compram e 54% dos participantes 
consomem esse produto cinco ou mais vezes por semana. As carnes bovinas e de frango são os alimentos mais 
frequentemente relacionados à veiculação de doenças transmitidas por alimentos (DTAs). Realizaram-se práti-
cas dentro da sala de aula relacionadas ao assunto para o melhor entendimento dos alunos sobre o tema.  As 
dinâmicas foram executadas em forma de oficina abrangendo as principais formas de contaminação de DTAs, os 
principais alimentos transmissores e formas de higienização. As escolas têm o papel relevante na educação e na 
abordagem do assunto, segurança alimentar, na população infantil por meio da sua divulgação de boas práticas 
na manipulação de alimentos e das zoonoses. A grande quantidade de doenças transmitidas por alimentos em 
ambiente doméstico revela a falta de conhecimento sobre as boas práticas na sua manipulação e sobre alguns 
cuidados no preparo que são essenciais. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO. BIOÉTICA. ALIMENTO SEGURO.  
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BIOÉTICA E SOLIDARIEDADE – UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR
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MODALIDADE: Case

RESUMO: Este relato de atividade aqui compartilhado retrata a práxis educativa numa abordagem interdiscipli-
nar do neologismo Bioética, alcunhado por Potter, em 1970, com o propósito de uma nova disciplina, que com-
binaria conhecimentos biológicos com conhecimento dos sistemas de valores humanos. O ensino-aprendizagem 
na perspectiva da visão sistêmica, em busca da formação integral de profissionais de ciências da saúde, compro-
metido com a bioética, perpassa das dimensões técnicas à formação de valores, encontrando fundamentação 
teórica nas metodologias ativas. A partir de tais considerações, apresentam-se as atividades desenvolvidas na 
disciplina “Projeto Solidariedade”, do 5º período, no âmbito do Curso de Graduação em Psicologia, na cidade de 
Curitiba – PR. O projeto tem como objetivo oportunizar a reflexão sobre valores humanos, através da vivência 
de atividades de caráter solidário no âmbito de comunidades selecionadas pelos próprios acadêmicos, visando 
contribuir para a promoção e manutenção da saúde numa visão sistêmica, isto é: biopsicossocial. No decorrer 
do artigo completo, apresentam-se cinco projetos. As atividades ocorreram entre agosto e novembro de 2015, 
percorrendo as fases de: diagnóstico institucional, elaboração da proposta de projeto, execução no cenário se-
lecionado e relatórios semanais das atividades desenvolvidas em campo de prática, correlacionando-as com o 
referencial teórico interdisciplinar. A partir do conhecimento da demanda local do campo de atuação, análise e 
discussão, seguindo a metodologia de problematização, de Berbel (1992, 1995), os graduandos buscaram solu-
ções e aplicabilidade para a execução do projeto então elaborado. Concluiu-se que a metodologia ativa, aliada à 
interdisciplinaridade obteve êxito nos projetos, cujo tema solidariedade, consta do campo bioético, harmonizou 
a conscientização em formação de valores entre acadêmicos de psicologia. Percebe-se crescente preocupação, 
na área de conhecimento da saúde e de humanidades, com a incorporação no âmbito da formação integral do 
futuro profissional, das questões de pluralismo ético e bioético, como princípio responsabilidade, indispensável 
à Humanização do Ser.

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA. INTERDISCIPLINARIDADE. METODOLOGIAS ATIVAS.
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BIOÉTICA NO ENSINO MÉDIO 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Este trabalho é o resultado de pesquisa nas áreas de Bioética e Educação. Objetiva analisar como as 
categorias fundamentais de Bioética estão contempladas nos livros didáticos de Biologia, do Ensino Médio. A pa-
lavra ‘Bioética’ designa um conjunto de pesquisas, de discursos e práticas, via de regra pluridisciplinares, que têm 
por objeto esclarecer e resolver questões éticas suscitadas pelos avanços e a aplicação das tecnociências (HOT-
TOISS, 2001).  Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória com análise das seguintes fontes 
documentais: a legislação educacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os livros didáticos de Ensino Médio 
da disciplina de Biologia e a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos – DUBDH, que possibili-
tam inferir sobre a inserção dos conceitos básicos da Bioética na educação básica. Os autores consultados nesta 
pesquisa são BARCHIFONTAINE (2010), VON ZUBEN (2011), GARRAFA; PORTO, (2003) e SILVA (2015). Foi 
investigada a coleção mais vendida de livros didáticos de Biologia, aprovadas pelo Programa Nacional de Livros 
Didáticos. Foram busca dos os termos que são conteúdos didáticos nesta área, mas que tem uma abordagem 
Bioética e posteriormente serão correlacionados com a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. 
Os resultados indicam que apesar de haver escasso conteúdo denominado ‘Bioética’, foram encontrados ter-
mos com abordagem bioética, tais como: gens, genética, transfusão de sangue, ética em testes genéticos, plantas 
transgênicas, mudanças climáticas, problemas ambientais, crescimento demográfico, biodiversidade, segurança 
alimentar. Considera-se então que a educação deve contemplar a pluralidade, o multiculturalismo e dialogar com 
diferentes campos do conhecimento. Mais ainda, reconhecer a dignidade humana como valor e a formação do ci-
dadão com liberdade, diálogo, tolerância, igualdade, luta contra a desigualdade e discriminação social. A Educação 
e a Bioética podem contribuir com a reflexão sobre o alcance das inovações, seus efeitos, suas consequências 
prováveis e avaliar tais possibilidades à luz de considerações de ordem ética. 
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BIOÉTICA, DIGNIDADE E O CUIDADO NECESSÁRIO EM RELAÇÃO À TERMINALIDADE 
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3. Doutorando e mestre em Filosofia pela Universidade Pontifícia Salesiana, UPS, Itália. Professor do Curso de Filosofia da Escola de 
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O presente artigo visa explorar reflexivamente aspectos da bioética acerca dos direitos fundamen-
tais em relação à humanização dos processos de terminalidade da vida, a fim de[re]estabelecer a importância 
do princípio de dignidade da pessoa humana em situações de vulnerabilidade. A reflexão proposta apresenta-se 
diante dos dilemas éticos decorrentes dos pacientes que se encontram fora da expectativa da cura, ou seja, em 
fase terminal. Tal estudo busca explicitar a importância do respeito à dignidade, como um princípio necessário 
na prática dos profissionais da saúde. Desse modo, o conceito de cuidado e seu desenvolvimento histórico-filo-
sófico servem de subsídio para uma fundamentação principio lógica coerente. Assim, visando à humanização, o 
argumento em desenvolvimento pretende fundamentar uma bioética pelo princípio do cuidado, principalmente 
nas questões de fim da vida. Esta abordagem ainda é incipiente no cenário da bioética atual; as pesquisas com este 
enfoque são recentes, com seu início no final do século XX. Como explica a Encyclopedia of Bioethics, mesmo que 
seja recente esta abordagem, o conceito de cuidado tornou-se vital para a bioética, propiciando novas direções 
para os estudos. De forma crítica, o artigo busca, por meio de uma revisão bibliográfica dos estudos que envol-
vam uma bioética do cuidado, trazer luz a questões atuais frente à terminalidade da vida. 
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BIOÉTICA, EDUCAÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A 
CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Fabiana Francielle Culau Leite Werner¹; Daiane Priscila Simão-Silva²
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A presente pesquisa trata do tema do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adoles-
centes no âmbito da educação, a partir dos princípios da Bioética. Objetivou-se avaliar o documento orientador 
da política pública de garantia dos direitos da criança e do adolescente – Plano Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes (PNEVESCA) e sua interface com a política educacional – Pa-
râmetros Curriculares Nacionais (PCNs). O estudo foi conduzido através da análise de conteúdo, tendo como 
recorte os princípios: integridade, deliberação, vulnerável e proteção sob o viés da bioética principialista, deon-
tológico e consequencialista de Beuchamp & Childress através dos deveres prima facie do respeito à autonomia, 
não-maleficência, beneficência e justiça. A partir da análise e levantamento dos termos bioéticos nos trechos 
recortados, foi elaborado um mapa de associação de ideias para análise qualitativa dos sentidos identificados. A 
análise dos documentos identificou que o PNEVESCA aborda de forma pouco resolutiva os pontos de conflito 
relacionados ao tema e que nos PCNs, quando a temática é abordada, é de forma muito sucinta. Conclui-se que 
se fazem necessários instrumentos, tanto na esfera política quanto educacional, que amparem e contribuam de 
forma dialogal e resolutiva, construídos a partir dos referenciais da bioética, que tenham na escola um aliado 
imprescindível aos diferentes setores para a garantia de direitos e o enfrentamento à violência sexual contra a 
criança e o adolescente.
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CONFERÊNCIA DE ASILOMAR COMO MODELO PARA DELIBERAÇÃO DE ALTA 
COMPLEXIDADE EM BIOÉTICA
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2.  Doutor em Filosofia. Professor do Programa de Pós-Graduação em Bioética da PUCPR. anor.sganzerla@gmail.com

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O desenvolvimento da técnica do DNA recombinante na década de 70 surge como uma inovação 
de grandes possibilidades, tais como a produção de alimentos mais resistentes, maior abundância nas colheitas, 
produtos farmacêuticos mais baratos e eficazes. No entanto, trouxe também uma grande preocupação na comu-
nidade acadêmica com relação aos potenciais usos e riscos desta tecnologia, incluindo a possibilidade de desen-
volvimento de novas armas e epidemias. Em fevereiro de 1975 mais de 100 biólogos moleculares reuniram-se no 
Asilomar Conference Center para debaterem o futuro da técnica do DNA recombinante e avaliar quais restrições 
deveriam ser feitas. O resultado da conferência foi a liberação das pesquisas, com uma série de recomendações 
visando o cuidado na manipulação da técnica e indicando as restrições que deveriam ser observadas nas pesqui-
sas. O estudo tem como objetivo avaliar se o modelo da Conferência de Asilomar, ainda serviria como formato 
para deliberar a respeito de questões de grande complexibilidade em bioética. Utiliza-se como método pesquisa 
bibliográfica em artigos e livros comparando e contrapondo argumentos através de uma dialética crítica. O 
formato da conferência pode representar uma possibilidade de, se não do consenso absoluto, pelo menos um 
momento de discussão e apreciação de temas com dilemas éticos de alta complexibilidade. Podemos dizer que 
a Conferência de Asilomar se estruturou em um modelo incipiente de comitê de bioética, conduzido pela dis-
cussão e pela responsabilidade de seus componentes. Desta forma, pode representar uma maior transparência e 
participação da sociedade no modelo deliberativo, acompanhamento os processos desenvolvidos em tecnologias 
emergentes.
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CONTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL AO CLIENTE 
E CUIDADOS PALIATIVOS NA FORMAÇÃO BIOÉTICA DE GRADUANDOS EM 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: No cenário de graduação nas ciências da saúde, ainda são poucas as escolas que têm em sua grade 
curricular disciplinas de assistência espiritual e cuidados paliativos, visando a formação bioética e humanística de 
seus graduandos. Percebe-se que a dimensão espiritual no cuidado paliativo é expressiva, pois transcende o so-
frimento humano, visando dar à morte um significado digno, decorrente de um cuidado humanizado. O interesse 
em validar esses fenômenos fortaleceu-se ao longo das disciplinas de Cuidados Paliativos e de Assistência Espiri-
tual ao cliente, agregado à prática clínica, humanizada, no cuidar. Este estudo tem como objetivo identificar como 
os acadêmicos de graduação em enfermagem aplicam a assistência espiritual ao cliente em cuidados paliativos e 
suas opiniões sobre a aplicabilidade das disciplinas cuidados paliativos e assistência espiritual ao cliente. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória, descritiva e transversal. Como método de estudo adotou-se 
o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) cuja técnica escolhida foi o grupo focal. As ideias centrais prevalentes 
em relação ao primeiro objetivo foram: “Humanização no cuidar” e “Buscar a Deus”. Em relação ao segundo 
objetivo obteve-se: “Antes tratava de forma técnica”, “Espiritualidade e Paliativismo ponte no cuidar bioético”. 
Evidenciou-se que as disciplinas favoreceram a prática do cuidado humanizado e formação bioética do graduan-
do. A espiritualidade influencia de forma impactante a assistência a pacientes, em decisões clínicas, influenciando 
na moralidade das questões de saúde. Em relação aos cuidados paliativos e bioética, os acadêmicos conseguiram 
entender a ponte da cientificidade com o humano. A espiritualidade, bioética e o cuidado paliativo vêm se desta-
cando cada vez mais na natureza multi-inter-transdisciplinar do cuidar, revelando-se a conexão existente entre o 
sentido da vida, e a formação vigente no meio acadêmico. Acredita-se que os achados desta pesquisa serão úteis 
para [re]pensar e [re]organizar a prática acadêmica e clínica, humanizada.
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: (Re)humanizar as relações na área dos serviços de saúde envolve considerar os cuidados paliativos 
como o “melhor a oferecer” e não “o que resta a oferecer”. Cuidados que envolvem os enfermos em fase termi-
nal de doença estão fundamentados em princípios éticos que norteiam as ações de modo a considerar a pessoa 
humana na sua integralidade. Os cuidados paliativos abrangem o cuidado integral, contemplando a inclusão da 
família e entorno a promoção da autonomia e da dignidade do enfermo, a atenção ao ambiente, e se baseia num 
trabalho multidisciplinar. São esses cuidados que vão dar conta de aliviar o sofrimento e a sensação de impotên-
cia pelos quais passam o enfermo e as pessoas de suas relações. Diante do exposto, este estudo busca refletir 
acerca das terapêuticas para promoção do alívio da dor e outros sintomas que causam sofrimento, que propõem 
medidas visando à melhoria da qualidade de vida e ações ativas e reabilitadoras respeitando a vulnerabilidade e a 
dignidade da pessoa. Resulta que a preocupação com a dor do enfermo é o aspecto norteador, pois além de ser 
motivo de aflição dele mesmo e de sua família, é fator desencadeador de estresse. A morte com promoção da 
dignidade pode ser definida como aquela sem dor e com sofrimento minimizado mediante os cuidados paliati-
vos adequados, onde cabe equilibrar as necessidades do enfermo e a integridade médica. A dor é o sintoma que 
exerce grande impacto sobre a qualidade de vida do indivíduo, influenciando humor, mobilidade, sono, ingestão 
alimentar e atividades da vida diária. Podemos concluir que o processo de cuidar/cuidado é inerente à pessoa 
humana. Assim, é necessário cuidar e sermos cuidados durante o nosso ciclo vital, sendo que ao final desse ci-
clo, surge a necessidade de um cuidado peculiar, impregnado da valorização do ser. Isto é a essência do cuidado 
paliativo.
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Dar condições para que a democracia participativa se efetive exige muito mais que a simples regula-
mentação da participação social no controle do SUS. Persiste a dificuldade na produção de um comportamento 
público coerente com o progresso moral registrado na legislação. Objetivou-se identificar os problemas éticos 
presentes em um Conselho Municipal de Saúde (CMS), relacionados à dimensão política da participação social 
no controle do SUS. Pesquisa descritivo-analítica de abordagem qualitativa realizada em um CMS de um municí-
pio de médio porte do sul do país. Após submissão no CEP/UFSC (nº539.891/2014) empregou-se o método de 
triangulação dos dados incluindo análise de 11 atas de reuniões, observação não participante de cinco reuniões 
plenárias e uma câmara técnica, e entrevistas com 12 conselheiros escolhidos aleatoriamente (6 representantes 
de usuários, 3 prestadores de serviço e gestores e 3 trabalhadores). As entrevistas transcritas, o diário de cam-
po e as atas foram submetidos à Análise de Conteúdo Temática, com o auxílio do software Atlas.ti® 7.1.8.Os 
principais problemas éticos encontrados foram: gestão centralizada; relações hierárquicas; polarização entre 
os segmentos governamental e não governamental; distanciamento entre leis e moral; conflitos de interesse 
do secretário municipal de saúde que também é presidente do CMS; impedimento do Controle Social pelo 
Estado; pouca articulação dos usuários; pouco diálogo entre conselheiros e bases representativas; ausência de 
acolhimento dos novos conselheiros; pautas tomadas por demandas burocráticas; posição contrária às próprias 
crenças e opiniões; dificuldade de participação em uma sociedade guiada por valores de mercado. Os problemas 
encontrados diminuem o potencial de transformação social do CMS, resultado de uma democracia limitada por 
mecanismos de poder e por interesses econômicos. Há necessidade de incorporação de métodos de cogestão, 
estimulando a subjetividade. Estes mecanismos dependem do poder de pressão social e do significado que a 
responsabilidade legal de exercer o Controle Social tem na prática de ser conselheiro. 
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Considerada umas das mais importantes descobertas da biotecnologia das últimas décadas, a edição 
genômica através da CRISPR tem gerado amplas indagações. Este trabalho objetivou discutir o que representa 
esta inovação para a humanidade, fazendo uma análise crítica que considere alguns aspectos éticos mais gerais 
da questão, tanto do ponto de vista dos benefícios como dos riscos biológicos e sociais envolvidos. Se de um 
lado a técnica abre novas perspectivas para a prevenção e cura de diversas doenças graves, de outro abre um 
universo de possibilidades que permitem modificar fenótipos de qualquer espécie, inclusive a humana, quiçá criar 
novas. Modificar geneticamente a linhagem germinativa repercute nas futuras gerações, configurando tanto um 
conflito quanto um dilema ético, pois difere substancialmente da edição em células somáticas vez que extrapola 
a existência individual, única e finita para se propagar por todas as gerações futuras, que para o bem e para o 
mau, no tempo, atingirá escala geométrica. Poder-se-á programar que trabalhadores rurais sejam mais resisten-
tes a pesticidas, protegendo-se sua saúde e de seus descendentes, ou melhorar a resistência à fadiga e stress 
em controladores de tráfego aéreo. Contudo, como garantir que não se estarão criando classes de operários 
geneticamente diferenciados (mas também predestinados) daqueles que os comandarão (eventualmente geneti-
camente selecionados e programados para a liderança), tal qual abelhas e rainhas? Rigorosamente, a técnica que 
pode curar doenças, pode também servir eugenicamente a interesses de hegemonia geopolítica ou econômica, 
ou gerar (voluntariamente ou por acidente) ameaças biológicas capazes de dizimar uma espécie inteira, inclusive 
a humana. Neste sentido, é necessário ampliara discussão para além das questões próprias da ciência (que pode 
e quer avançar no conhecimento) e da sociedade (que necessita solucionar a fome no mundo e as doenças), para 
questões relativas à ética global, a segurança do planeta e a sobrevivência das espécies.
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O cuidado é um processo multifacetado, interativo, dinâmico, uni e multidimensional, solidário e 
criativo, com sua construção e desenvolvimento de forma contínua, compreendendo particularidades como 
autonomia, individualidade, atitudes e relações desenvolvidas entre o cuidador e o ser cuidado. Este estudo tem 
por objetivo realizar um levantamento dos aspectos históricos e definições acerca da temática cuidado em saúde 
no âmbito da bioética. Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, por meio de leituras, análises e interpre-
tação de trabalhos obtidos a partir de bases de dados disponíveis no Portal da CAPES, entre os anos de 1988 a 
2016, com os descritores Cuidado, Cuidado em Saúde e Bioética, encontradas apenas em publicações brasileiras. 
Diante da busca das temáticas acerca do cuidado, os resultados mostram que este se consolida por relações 
institucional, ambiental, natural e entre os seres, se associando desta forma, ao processo de viver, na busca de 
atingir a meta de viver mais, de forma mais saudável e feliz, diante das condições essenciais do ser humano. Dian-
te do exposto conclui-se que o cuidado vem sendo aperfeiçoado e melhor embasado ao longo dos tempos, se 
tornando cada vez mais importante diante das necessidades humanas, em especial quando se trata da busca por 
maior longevidade com melhor qualidade de vida. Em suma, o cuidar pode ser entendido como um processo 
multifacetado, que envolvem não necessariamente aspectos técnicos, mas em especial, qualidades advindas do 
próprio interior do ser humano e de suas relações entre si.
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CUIDADOS FAMILIARES HUMANIZADO PARA PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA

Cristina Miho Takahashi Ikuta1; Tatiana Kanzaki Andion Borba2; Denecir de Almeida Dutra3

1. Odontólogo Auditor da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Mestre em Administração. Especializanda do Curso de Pós-
graduação em Gestão e Auditoria em Serviços de Saúde, Centro Universitário Campos de Andrade Uniandrade. miho.ikuta@gmail.

com
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Centro Universitário Campos de Andrade Uniandrade. denecir.dutra@terra.com.br

MODALIDADE: Case

RESUMO: No Brasil, no homem, entre os tipos de câncer, o de próstata é o segundo mais comum, depois do 
câncer de pele não-melanoma. No mundo corresponde a 10% do total dos casos de câncer, sendo o mais pre-
valente em homens e o sexto tipo mais comum. Segundo o INCA, para o ano de 2016 temos a estimativa de 
61.200novos casos. Conforme a Lei Nº 8.080, como prerrogativa do SUS, consideramos o cuidado integral, que 
abrange as dimensões biológica, psicológica e social do usuário, com articulação dos diversos níveis de atenção 
e das ações de prevenção, promoção e tratamento. O objetivo foi o de analisar aspectos da humanização e 
interações da família com o paciente de câncer. Trata-se de um estudo de caso, onde se procurou compreender, 
explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos di-
versos fatores sobre temática onde os descritores utilizados foram: ‘saúde do homem’, ‘câncer de próstata’, ‘famí-
lia’, ‘humanização’. Identificou-se grande desconhecimento frente às terapias com medicamentos antineoplásicos, 
conflitos emocionais e intenção de mudanças nos padrões alimentares. Há evidências de que a dieta e o estilo de 
vida são determinantes na dinâmica do câncer de próstata. Orientação alimentar tem conquistado espaço como 
coadjuvante ao tratamento. Excesso de consumo de carne pode ser um dos fatores predisponentes ao câncer de 
próstata. Existe tendência a impedir a manutenção do nível habitual de atividades, inclusive a física, onde a família 
passa a considerar como inválido o doente de câncer de próstata. Observou-se ao final deste estudo de caso 
que ainda há muito desconhecimento por parte das pessoas e dos familiares a respeito do manejo do doente 
de câncer, e que as manutenções das atividades habituais são fundamentais para a preservação da autoestima e 
sucesso do tratamento.
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DESIGUALDADES E VULNERABILIDADE: UM PANORAMA DEMOGRÁFICO
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Tomando como foco a questão da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde apresenta-se 
em mesmo grau de importância, ao status de proteção à vida. O objetivo deste trabalho foi verificar, por meio 
de dados demográficos, como está a atuação do Estado na saúde pública dos grupos vulneráveis, visto que a 
desigualdade social é um fator impactante no acesso à saúde do brasileiro. Foi realizado um estudo ecológico 
descritivo observacional, utilizando dados oriundos do IBGE, DATASUS e iDSUS, no período de 2010 a 2015. Os 
dados pesquisados foram taxa bruta de mortalidade, distribuição de médicos no Brasil, atendimento e qualidade 
de serviço no SUS, número de consultas médicas por habitantes, índice de desenvolvimento humano e esperança 
de vida ao nascer. Verificou-se que grandes desigualdades entre as variáveis selecionadas nas unidades federativas 
e entre gêneros. As regiões Norte e Nordeste foram as mais desprivilegiadas em relação ao acesso à saúde no 
setor público. Concluiu-se que a dignidade da pessoa em situação de vulnerabilidade carece de maior atenção 
por parte do Estado na área de saúde. As carências e as fragilidades mostradas pelos dados demográficos apon-
tam para a necessidade de uma reformulação nas políticas públicas implementadas.
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DESPREPARO E HUMANIZAÇÃO NO TRATO AO IDOSO
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MODALIDADE: Revisão Crítica 

RESUMO: A população idosa brasileira está em constante crescimento em comparação com as taxas de nata-
lidade, fenômeno semelhante ao da China. Segundo o IBGE/2010, quanto maior o nível de escolaridade das mu-
lheres menor o número de filhos 1,6 e as com um menor nível 3,1 filhos em média. A configuração das famílias 
diminuiu e as mulheres adentraram no mercado de trabalho, resultando em relações familiares e sociais distantes 
em seus laços afetivos, morais e éticos levando a institucionalização mecanizada dos cuidados para com o ido-
so, que tem sua identidade e direitos violados devida a desumanização familiar, social e despreparo estrutural e 
econômico do país. Entende-se a longevidade como uma conquista cultural. Até 2050 teremos mais idosos do 
que crianças até 15 anos, fazendo-se emergente um volume considerável de pessoas aptas para prestarem aten-
dimento humanizado dentro dos aspectos biopsicossocial dessa população. Objetivou-se analisar aspectos da 
humanização na configuração social dos futuros cuidadores e as suas inter-relações subjetivas com a população 
idosa nos eixos psicossociais que o concernem. Trata-se de um pesquisa de revisão bibliográfica integrativa, indu-
tiva, exploratória em páginas governamentais nacionais, institutos de pesquisas e acervo literário, em bancos de 
dados como ScieLo, onde foi pesquisado o intervalo de 2010 à 2016.Os estudos sobre os aspectos biopsicosso-
ciais do idoso e seus cuidadores transpõem ações que perpassam pelo planejamento social, econômico, cultural, 
da qualidade de vida e saúde inerentes a subjetividade e as condições sociais de cada indivíduo. Conclui-se que 
no Brasil ocorre um fenômeno semelhante ao da China no quesito de prevalecimento da população idosa sobre 
a diminuição da jovem, contudo o Brasil demonstra despreparo estrutural, político, social para lidar com as de-
mandas da gerontolescencia de forma humanizada e digna em sua totalidade e especificidade.
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DIÁLOGOS ENTRE A BIOÉTICA, A HUMANIZAÇÃO E A PSICOLOGIA NA FORMAÇÃO DE 
MÉDICOS PEDIATRAS
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A partir do conceito de humanização preconizado pelo Ministério da Saúde Brasileiro por meio da 
Secretaria de Atenção à Saúde e sua Política Nacional de Humanização, considerando a necessidade de valoriza-
ção dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde, os valores que norteiam essa prática e a necessi-
dade de preparo dos trabalhadores para lidar com a dimensão subjetiva que a prática em saúde impõe, o objetivo 
deste trabalho baseia-se em desenvolver o diálogo entre os conceitos teóricos de humanização, bioética e o al-
cance do trabalho da psicologia hospitalar na formação de médicos pediatras em programa de residência em um 
hospital infantil. Buscam-se, por meio de revisão bibliográfica, fundamentos para a proposta de intervenção junto 
ao programa de especialização médica supracitado visando, além da qualidade técnica e do posicionamento ético 
e deontológico, a reflexão e quiçá o estímulo das virtudes, sejam elas as principais, a compaixão, o discernimento, 
a confiabilidade e a integridade, que possam levar ao emprego do bom senso moral e da sensibilidade emocio-
nal. Habilidades estas necessárias frente a situações conflitantes em que o julgamento dependa do caráter, do 
discernimento moral e do senso de responsabilidade do profissional de saúde. A oportunidade de espaço para 
a discussão de tais conceitos, concomitantemente à aproximação de leituras do funcionamento psíquico e dinâ-
mico dos sujeitos e de seus núcleos familiares é facilitada pelo olhar ético e humanizado para as relações. Além 
disso, o acolhimento e o reconhecimento da necessidade de cuidado com o profissional da saúde em formação, 
sua qualidade de vida e a qualidade das relações de trabalho são legitimadas pelo contínuo processo de aprimo-
ramento da cultura institucional no que se refere ao olhar bioético e humanizado para as relações e ações. 
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DOS PRINCÍPIOS BIOÉTICOS PARA OS REFERENCIAIS BIOÉTICOS – UNIVERSALIDADE E 
SINGULARIDADE NA BIOÉTICA
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Inicialmente a questão filosófica partiu de uma seguinte inquietação. Por que ética? Para que ética? 
Ao analisarmos o discurso da ética nos deparamos com uma quantidade razoável de perspectivas. Consideran-
do que não há uma ética, mas éticas. Assim como não há uma filosofia, mas filosofias. Se a ética pode ora ser 
analisada pela perspectiva do pragmatismo, pode ora ser analisada pelo utilitarismo; ou até mesmo pela kantiana 
com a ideia do universal, isto nos revela a complexidade do existir humano. Neste sentido, prof. William Saad 
Hossne no ano de 2006 publica o primeiro artigo sobre os Referenciais – este surgindo como um neologismo. 
Assim, inaugurando a palavra Referenciais para a bioética e que consequentemente viria a ser os Referenciais 
Bioéticos – contrapondo os Princípios Bioéticos. Saad afirma que apenas os quatro princípios da bioética são 
ora insuficientes, ora reducionistas, por um único motivo: não são eles suficientes para a complexa manifestação 
do existir humano - que se dá de forma paradoxal. A equação dos Referenciais proporcionará uma ótica a partir 
dos princípios kantianos. No entanto, com um pequeno reajuste; não sendo mais os princípios protagonistas. 
Mas apenas e somente como coadjuvantes para o existir humano.  Os princípios kantianos – base da equação 
dos Princípios Bioéticos - serão então realocados para a posição de meio, para que possa assim auxiliar o viver 
humano sempre que necessitar. Os Referenciais propõem uma nova forma de se pensar e fazer ética, sobretudo 
após Kant com sua ideia do universal. Nesse sentido, os Referenciais consideram o universal, mas também o 
singular no universal – equilíbrio entre igualdade e equidade. Por fim, ao se pensar o processo de humanização 
do cuidado e os fundamentos da bioética com seus impactos na vida humana, natureza, sociedade e saúde, os 
Referenciais de Saad encontraria exatamente uma saída para o século XXI.
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EDUCAÇÃO, SAÚDE, BIOÉTICA, DIREITOS HUMANOS
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gmail.com
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar a interface entre os direitos humanos, a bioética e o acesso 
à educação e saúde, a partir da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos – DUBDH, promulgada 
pela UNESCO em 2005.  Partindo do pressuposto da existência dessa interface, procurou-se discuti-la a partir 
de pesquisa bibliográfica realizada em documentos acadêmicos e produção científica sobre o tema, seguida de 
uma revisão teórica. Para tanto, dividiu-se o processo de estudo e análise em duas partes que compreendem: a) 
direitos humanos e bioética; b) o acesso à educação e à saúde, direitos fundamentais garantidos pela Constitui-
ção. Para problematizar a questão, foram consultados os seguintes títulos: ANJOS e SIQUEIRA (2007), DUBDH 
(2005) FONSECA (2009), GARRAFA (2004) SANCHES e SOUZA (2008), OLIVEIRA (2010). A bibliografia pes-
quisada permite inferir que saúde e educação constituem direitos fundamentais de qualquer ser humano, sem 
distinção de raça, religião, opção política e condição econômica ou social. É competência dos governos assegu-
rar melhor a compreensão das implicações éticas dos progressos científicos e tecnológicos, além de fomentar 
a educação e a formação em matéria de bioética, estimulando os programas de informação e de difusão dos 
conhecimentos relativos à bioética. A Bioética e os Direitos Humanos, a partir dos documentos consultados, 
apresentam os mesmos fins no estabelecimento das condutas sociais. Por meio da educação, a bioética pode 
se constituir uma poderosa ferramenta de reflexão sobre a cidadania.  Exercitando sua cidadania, os indivíduos 
reivindicam e defendem seus interesses, conquistando seus direitos fundamentais como a educação, a saúde e a 
qualidade de vida.
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ENSINO DOS DIREITOS HUMANOS E DA BIOÉTICA NO ENSINO MÉDIO: A UTILIZAÇÃO 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa 

RESUMO: O Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tem como objetivo a inserção 
de licenciandos no cotidiano escolar, na perspectiva da interdisciplinaridade. No PIBID da PUCPR, formado 
por vários subprojetos, adota-se como eixo norteador “Direitos Humanos e Diversidade”. No subprojeto de 
Ciências Biológicas questionou-se: “como tratar transversalmente Direitos Humanos no ensino de biologia?”. 
Em uma escola pública de Curitiba, inicialmente realizaram-se o diagnóstico da realidade escolar e leituras dos 
documentos oficiais, além de um levantamento teórico sobre metodologias alternativas e Educação em Direitos 
Humanos. Constatou-se que os documentos oficiais preconizam uma educação voltada para: formação integral, 
desenvolvimento pleno das capacidades críticas e da construção moral, dedicada às demandas sociais e ambien-
tais e desvinculada da visão antropocêntrica. Assim, optou-se pela Declaração Universal sobre Bioética em Di-
reitos Humanos como ferramenta orientadora, por entendê-la como um documento que responde aos anseios 
dessa educação emancipatória, no caso do ensino de biologia. Utilizou-se como recurso didático para discussão 
um anime que trata de alquimia, e conta a história de dois irmãos que buscam a pedra filosofal. Seu enredo pro-
picia discussão de temas relacionados à tecnologia, meio ambiente, política, sociedade, além de questões éticas 
e de relações familiares. Este foi analisado e adaptado no contexto de uma sequência didática. Para identificar 
as mudanças de perspectivas dos estudantes, realizaram-se debates e perguntas norteadoras no início e ao fim 
de cada encontro. O anime possibilitou construir conceitos como dignidade, autonomia, proteção e intervenção 
para emancipação do vulnerável, bem como discutir as principais correntes bioéticas, incluindo Potter, o Princi-
pialismo e a Bioética de Intervenção. Esta experiência evidenciou que a utilização de um método alternativo de 
ensino, utilizando umanime, foi eficaz no ensino dos Direitos Humanos a partir do suporte teórico da Bioética.

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA. DIREITOS HUMANOS. EDUCAÇÃO. 



ÍNDICE

227

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

ENTENDIMENTOS E IMPRESSÕES SOBRE CONCEITOS DE ÉTICA EXPRESSOS POR 
FARMACÊUTICOS ATUANTES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Diante de um contexto de desbravamento de novas fronteiras para profissão farmacêutica, a dimen-
são ética da atuação profissional ganha relevância como subsídio fundamental para uma prática crítico-reflexiva 
necessária para lidar com os desafios que podem envolver o exercício da profissão, entre os quais a tomada 
de decisões face a conflitos morais. O objetivo deste trabalho é analisar o entendimento sobre o conceito de 
ética expresso por farmacêuticos atuantes em uma rede municipal de atenção à saúde no âmbito da Atenção 
Básica. Trata-se de parte dos resultados de uma pesquisa de abordagem qualitativa, a qual teve por objetivo geral 
compreender os problemas éticos vivenciados por estes profissionais. Após a aprovação ética do projeto de 
pesquisa pelo CEPSH da Universidade Federal de Santa Catarina (parecer n°: 1.249.348), foram entrevistados 
19 farmacêuticos com o auxílio de um roteiro semiestruturado. As entrevistas foram transcritas e os dados 
analisados através da técnica de Análise de Conteúdo. Os resultados apontaram as seguintes categorias sobre o 
entendimento de ética dos farmacêuticos: ênfase na ética profissional ou deontológica; dificuldades para formu-
lar um conceito; aproximações ao entendimento de ética enquanto instrumental crítico-reflexivo; e associação 
de ética aos princípios de beneficência, equidade e justiça social. As falas, no geral, revelam certa dificuldade por 
parte dos farmacêuticos para falar sobre o assunto, o que contribui diretamente para as falhas na competência 
de identificar e lidar com os problemas éticos presentes no cotidiano do exercício profissional. As deficiências 
na formação, especialmente no período de graduação, com ênfase na deontologia profissional, foram apontadas 
como um importante nó crítico a ser superado.
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A sociedade atual passa por significativas mudanças políticas, econômicas e por transformações 
tecnológicas. Dessas mudanças eclode uma série de adversidades que adulteram a percepção humana frente à 
vida, sobre o próprio ser do homem e acerca de sua concepção sobre a morte. Nesse contexto vital o medo 
torna-se a reposta mais comum à morte, fazendo parecer que carrega consigo a legenda: “Lasciate ogni speranza” 
(Abandonai toda esperança). Dele emanam novos critérios sobre a vida, comumente voltados em assegurá-la e 
prolongá-la. Dessa asserção, emergem também resultados negativos, dentre eles a negação da morte pelo melho-
ramento biotecnocientífico, capaz de intervir nos processos biológicos. Deste modo, objetiva-se refletir sobre 
a relação entre desenvolvimento biotecnocientífico e o medo da morte na pós-modernidade pela perspectiva 
bioética. Nesse sentido, através da análise qualitativa bibliográfica, torna-se imprescindível uma reflexão crítica a 
partir da bioética sobre a formação do ser. Tenta-se manipular a vida e a morte criando a falsa ideia que a morte 
está ausente de sua função vital.  E onde há uso da biotecnologia há também a possibilidade do abuso, se consi-
derado que os frutos da Árvore da Vida não estão disponíveis em nenhuma barraca de mercado devidamente li-
cenciada. Diante das inúmeras possibilidades de intervenção, promovidas pela utopia do progresso científico, não 
com o intuito de curar, mas de “melhorar” a atual condição humana, de modo a torná-la “perfeita” e se possível 
“imortal”, o medo da morte é agudizado. Se a possibilidade de imortalidade evidencia a relevância (instrumental) 
e a capacidade da vida mortal, todavia, ciente das limitações corpóreas frente à morte, o desmantelamento da 
ideia de morte, antagonicamente, agrava o grau de terror da morte soerguendo violentamente sua “potência 
destrutiva”, até mesmo quando colocada em suspensão sua “iminência”. Diante desse fato, torna-se relevante 
preferir “o ser ao não ser”.

PALAVRAS-CHAVE: MORTE. MELHORAMENTO. BIOÉTICA. 
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ÉTICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE:
PROBLEMAS VIVENCIADOS POR PROFESSORES DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

Mariáh Macedo Rebello1; Mirelle Finkler2 

1. Dentista Mestre em Odontologia com área de concentração em Saúde Coletiva. Centro de Ciências da Saúde. Universidade 
Federal de Santa Catarina. mariahrebello@hotmail.com 

2. Dentista Doutora em Odontologia com área de concentração em Saúde Coletiva. Centro de Ciências da Saúde. Universidade 
Federal de Santa Catarina. mirellefinkler@yahoo.com.br 

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Para servir a demanda do mercado, o ensino superior perde sua essência reflexiva, política e ética 
para dar conta basicamente de aspectos científicos e técnicos. A odontologia é uma profissão de alta responsa-
bilidade para com a sociedade, pois sua área de abrangência é a saúde - um direito assegurado pelo Estado. O 
descuido com o desenvolvimento moral como se fosse um aspecto extrínseco à formação profissional se reflete 
no baixo compromisso social. A partir da compreensão de que a dimensão ética da formação profissional corre 
não apenas nas vivências do currículo formal, mas também nas do currículo oculto, buscou-se compreender os 
problemas éticos vivenciados por professores em escolas de odontologia brasileiras. Utilizou-se metodologia 
qualitativa desenvolvida por meio de entrevistas semiestruturadas em três instituições, uma em cada estado da 
região sul do Brasil. Foram entrevistados 18 professores. A análise das peças originadas pela transcrição das en-
trevistas que foram gravadas se deu pela Análise Temática de Conteúdo, com o auxílio do software Atlas-ti®. A 
análise identificou que os problemas éticos (PE) vivenciados pelos professores estavam relacionados às questões: 
como desenvolver processos avaliativos justos; como desenvolver a formação profissional frente às limitações 
de recursos institucionais; como competir com os recursos tecnológicos pela atenção dos alunos; como realizar 
uma pedagogia a partir da formação docente tradicional; como formar cirurgiões dentistas generalistas com pro-
fessores especialistas; como manter o equilíbrio entre amizade e responsabilidade pela educação do estudante; 
como lidar com orientações clínicas divergentes entre colegas; como agir frente à mercantilização do ensino; e 
como lidar com o aparente desinteresse dos estudantes nos dias atuais. Os PE vivenciados pelos professores de 
odontologia reiteram a necessidade da dimensão ética da formação e da atuação docente ser valorizada e (re)
pensada no meio acadêmico. Assim, as situações conflitantes vivenciadas poderiam ser transformadas em refle-
xão, diálogo e deliberação, contribuindo para o desenvolvimento moral dos estudantes e para o aperfeiçoamento 
dos processos de ensino-aprendizado. 
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FADIGA POR COMPAIXÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE A DUAL COMPLEXIDADE DO 
CORPO E DA ALMA
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2. Fisioterapeuta e Especialista em Couseling. Departamento de Fisioterapia. Hospital Universitário Cajuru. ericaturbay@hotmail.com

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Os profissionais da saúde convivem diariamente com a dor e o sofrimento. Estes indivíduos, de um 
modo empático, acabam absorvendo, e muitas vezes sintomatizando, sofrimentos similares.  O ato de cuidar e a 
possibilidade de salvar vidas traz ao indivíduo uma satisfação, motivando-o a seguir em frente. Porém, a constante 
e complexa vivência da arte do cuidar pode levar este mesmo profissional ao estresse físico e a fadiga mental/
emocional. Para Lago e Codo, o termo fadiga por compaixão vem sendo utilizado para definir uma síndrome ca-
racterizada por um estresse físico e emocional resultante da compaixão que os profissionais de saúde vivenciam 
no seu trabalho com pessoas que estão em sofrimento físico e ou mental. Diferente da síndrome de burnout a 
fadiga por compaixão vai muito mais além. Detectar o processo que acomete o profissional da saúde em todas 
as suas dimensões será relevante para humanizarmos e otimizarmos os atendimentos ao paciente. Já que é sabi-
do que se tirarmos a dimensão subjetiva deste profissional os tornaremos mecânico e tecnicista. Esta pesquisa 
visa uma reflexão sobre a complexa dualidade humana e suas implicações nos profissionais da área da saúde, 
bem como, diferenciara Fadiga por Compaixão da Síndrome de Burnout através de uma revisão bibliográfica e a 
experiência através da prática hospitalar.
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FUNDAMENTOS DA BIOÉTICA DE ENGELHARDT: ENTRE A PERMISSÃO E A 
HUMANIZAÇÃO

Marcelo Bonhemberger1
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: A bioética busca desenvolver metodologias que possam auxiliar na discussão e dissolução de confli-
tos morais que surgem no âmbito da saúde e da ciência. O presente artigo analisa o princípio de permissão de 
Engelhardt, por meio de uma análise hermenêutica-argumentativa. A intenção é descobrir qual a melhor maneira 
de evitar problemas oriundos de atos moralmente incorretos. Discute-se qual seria o caminho mais humanizado 
para análises de casos concretos no âmbito da bioética liberal. A tese principal é encontrar métodos de análise 
que favoreçam a orientação para um estudo racional, sistemático e objetivo dos problemas, com o escopo de 
proporcionar decisões moralmente adequadas. A metodologia baseou-se em uma revisão de literatura através 
de pesquisa e seleção de textos acerca dos conceitos utilizados. Em seu livro intitulado Foundations of Bioethics, o 
bioeticista norte-americano busca encontrar um meio pelo qual se possa chegar a um consenso ou acordo entre 
as diferentes comunidades morais existentes. O princípio de permissão tenta unir os estranhos morais em um 
princípio comum diante do pluralismo moral. O fato de não existir argumentos seculares suficientes para diri-
mir diferenças entre visões morais contrastantes, o que resta é o mútuo acordo. O resultado desta abordagem 
representa um desafio para aqueles que estão envolvidos em promover uma bioética voltada ao bem integral da 
pessoa humana. 
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HUMANIZAÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL

Andressa Sauzem Mayer1; Samara Silva dos Santos2
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2. Psicóloga. Professora Adjunta do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade 
Federal de Santa Maria. silvadossantos.samara@gmail.com

MODALIDADE: Relato de pesquisa

RESUMO: A violência sexual é compreendida como um fenômeno complexo e mundial que atinge mulheres 
de diferentes classes sociais, culturas, etnias e religiões. Essa violência engloba diversos danos biopsicossociais 
as vítimas, alertando para que os atendimentos e encaminhamentos dessas consequências sejam tratados com 
atenção e cuidado. Esse trabalho tem como objetivo investigar o atendimento a vítimas de violência sexual em 
diversos setores de enfrentamento tendo em vista os princípios da política de humanização. Fizeram parte do 
estudo 27 mães de crianças e adolescentes do sexo feminino vítimas de violência sexual, com idades de 20 a 
48 anos e escolaridade de ensino fundamental incompleto a superior completo. Os dados obtidos por meio de 
entrevistas semi estruturadas foram analisados qualitativamente a partir da análise de conteúdo. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com parecer de número 25000.089325/2006-58. As mães revelaram 
que os atendimentos e intervenções foram realizados de forma cuidadosa e acolhedora nos hospitais e serviços 
especializados. As participantes relataram procedimentos conduzidos a fim de minimizar e prevenir eventuais 
complicações do quadro de saúde das vítimas, demostrando que os profissionais estavam adequadamente capa-
citados para o manejo psicológico e clínico. Entretanto, algumas mães revelaram o despreparo e a imprudência 
de policiais no manejo dessa situação não apenas dentro dos órgãos de segurança pública, mas também em 
ambientes que compõem o fluxo de atendimento às vítimas. Discute-se a importância dos diversos profissionais 
proporcionarem ambientes confiáveis e sensíveis para vítimas e suas famílias, ou seja, a humanização da rede 
deve extrapolar a saúde perpassando os diversos setores que convergem à política. Ressalta-se a necessidade de 
acolher esse sofrimento ao longo da rede, visualizando integralidade dos serviços e complexidade em torno da 
violência sexual, buscando agilidade do sistema na tentativa de preservar os direitos dessas crianças e adolescen-
tes, evitando a exposição de novos conflitos burocráticos, institucionais e bioéticos. 

PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA SEXUAL. HUMANIZAÇÃO. REDE.
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IMIGRAÇÃO HAITIANA NO BRASIL E VULNERABILIDADE

Marcia Corrêa¹; Mary Rute Gomes Esperandio²

1. Teóloga. Mestranda em Bioética pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. marciacorrea.2909@gmail.com

2. Psicóloga. Doutora em Teologia pela Escola Superior de Teologia. mresperandio@gmail.com

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Na última década os estudos sobre as imigrações têm crescido significativamente no cenário inter-
nacional. No Brasil, a chegada de imigrantes aumentou consideravelmente a partir do ano 2000, especialmente 
de haitianos. A literatura científica sobre o tema aponta que a maior quantidade de pesquisas neste campo está 
localizada, sobretudo na História e na Geografia. Na Bioética os trabalhos sobre a imigração dos haitianos e suas 
condições de vulnerabilidade no país de origem e no Brasil são escassos. Este artigo pretende contribuir com 
a ampliação desta reflexão. Primeiramente, as considerações sobre as motivações para a saída desta população 
do Haiti e as circunstâncias e viagem para o Brasil. Em seguida, discutem-se as condições de trabalho e de sub-
sistência no Brasil. O texto conclui agregando os conceitos de vulnerabilidade e de autonomia para auxiliar na 
reflexão bioética sobre este tema atual e emergente.
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IMIGRANTES: BARREIRAS MORAIS PARA O ACESSO À SAÚDE NO BRASIL

Paloma dos Santos Trabaquini1; Raquiel Naiele Ramos Felipe2; Cláudia Jaqueline Martinez Munhoz3; Thiago Rocha da Cunha4; Caroline 
Filla Rosaneli5

1. Enfermeira. Mestranda em Bioética pela PUCPR. paloma.trabaquini@hotmail.com 

2. Enfermeira. Mestranda em Bioética pela PUCPR. raquelnrf@hotmail.com

3. Enfermeira. Doutora. Docente na UFMT. claudiajaquelinemartinezmunhoz@gmail.com

4. Biomédico. Doutor. Docente do PPGB da PUCPR. caixadothiago@gmail.com

5. Nutricionista. Doutora. Docente do PPGB da PUCPR.caroline.rosaneli@gmail.com

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Um grande número de pessoas cruza fronteiras em busca de melhores condições de vida. Nesta 
demanda de imigrantes inseridos em outros países, nota-se que as situações de transição por estes vivenciadas, 
a diversidade cultural, os direitos de acessibilidade ao sistema de saúde, entre outros, são circunstâncias que 
colocam este público em condição de vulnerabilidade diante de sua inserção em um novo território.Identificar 
quais barreiras morais dificulta o acesso de imigrantes à saúde no Brasil. A revisão incluiu artigos publicados e 
indexados no Portal de Periódicos CAPES/MEC, a partir das palavras-chave Imigrante, Bioética e Vulnerabilidade 
em saúde, entre os anos de1998 e 2015, utilizando como método de inclusão/exclusão conter as palavras e/ou 
estar dentro da temática. Foram encontrados 27 artigos. Dentre eles, a ideia de vulnerabilidade como caracterís-
tica inerente aos imigrantes, leva em conta uma relação entre sofrimento pessoal e exclusão, discriminação, mar-
ginalização social e fragilidade das condições ambientais e de saúde, ou seja, da privação dos direitos humanos. O 
imigrante visto como pessoa frágil e pertencente a um grupo desfavorecido pode ser considerado um problema 
moral/social, divergindo desta forma, com o recomendado pela Declaração de Bioética e Direitos humanos, que 
preconiza a dignidade e proteção dos direitos humanos em seus diversos aspectos, bem como a promoção da 
saúde, independentemente de barreira etnoculturais.
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INTERFACES DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA DOENÇA RENAL CRONICA ENTRE 
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E PACIENTES
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2. Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Curitiba. Docente assistente do Curso de Bacharelado em 
Enfermagem do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa. ecrisrinaldi@yahoo.com.
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3. Enfermeira. Graduada do Curso de Bacharelado em Enfermagem do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. alinedepaula@hotmail.com

MODALIDADE: Case

RESUMO: A Doença Renal Crônica (DRC) causa profundas mudanças na vida dos pacientes devido aos desgas-
tes físico e mentais no tratamento. Objetivo da pesquisa foi identificaras representações sociais dos profissionais 
da enfermagem e pacientes com doença renal crônica sobre o cuidado. Metodologia: abordagem qualitativa e 
descritiva. Os participantes foram 36 pacientes com DRC e 10 técnicos de enfermagem, atuantes no setor de 
Terapia Renal Substitutiva de um hospital filantrópico de Ponta Grossa-PR. A coleta ocorreu no período de 
agosto de 2014. Utilizou-se análise de prontuários e a entrevista com analise de Bardin. A pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética, número 561.461.  Resultados: pacientes renais crônicos, 19 (52%) mulheres, e 17 (47%) 
homens; 13(36%) com idade entre 51 a 60 anos; o tempo de hemodiálise variou entre 11 a 20 anos. Em relação 
à equipe de enfermagem9 (90%) mulheres e 1 (10%) homem, 6(60%) com faixa etária entre 31 e 40 anos, tendo 
como tempo de atuação entre 1 mês a 20 anos.  Na análise das falas surgiram duas categorias: O cuidado com 
a DRC por profissionais da enfermagem e O cuidado com a DRC por pacientes renais.  A primeira categoria 
expressou o entendimento da equipe de enfermagem sobre o cuidado; mencionou a perseverança, dedicação 
como sentimentos que permeiam o cuidado. Na segunda categoria observou que apoio e o comprometimento 
da equipe são fundamentais para uma melhor adesão ao tratamento e entendimento da doença.  Esta pesquisa 
permitiu conhecer as representações sociais da equipe de enfermagem e pacientes com DRC. A hemodiálise foi 
vista como momento de conexão dos cuidados, proporcionando uma ampla visão a respeito dos sentimentos da 
equipe de enfermagem e dos renais crônicos. Conhecendo as representações dos renais acerca de seu tratamen-
to, sentimentos, dificuldades e necessidades, é possível proporcionar ao renal uma assistência mais humanizada.
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LUTO INFANTIL E O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE MORTE: UM ESTADO DA 
ARTE
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: No ocidente a morte era vivida em casa, no aconchego familiar, era mais humanizada e natural. Atu-
almente, a morte transformou-se em um tabu. Nesse contexto, surge a demanda de estudar a morte e o luto. 
Entretanto, existe a necessidade de se entender mais o luto e a morte pela perspectiva da criança. O objetivo 
desse estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre a criança e o luto. Foram utilizados os descritores: luto; 
luto infantil; criança; morte utilizou-se a metodologia do “estado da arte” com a questão norteadora: como se dá 
o desenvolvimento do conceito de morte?  Os critérios de inclusão foram: artigos disponibilizados on line nos 
bancos de dados (Index Psi, PsycINFO, Web of Science, Scopus, Medline, SciELO, Bireme e BVS-Psi), publicados 
entre os anos de 2003 a 2015. Foram encontrados 20 artigos, 14 atendiam aos critérios de inclusão. Desses, 
64,3% usaram como método a revisão bibliográfica, 21,4% métodos qualiquantitativos e 14,3% métodos qua-
litativos. Quanto ao local de realização dos estudos empíricos, três foram realizados em escolas, consultórios 
de Psicologia e Hospitais. As idades variaram dos dois aos treze anos, sendo 50% menores de nove anos; em 
relação a metodologia, foram utilizados entrevistas, questionários e brinquedos terapêuticos. Pode se concluir 
que o presente tema vem recebendo maior visibilidade toda via a escassez de estudos empíricos (N=3), e que 
apontem para diferentes culturas ambientes sociais (indígenas, moradores de favelas, imigrantes), e a religião da 
família. Outro dado relevante para futuros estudos é o tipo de morte que provocou o luto: violenta, aguda ou 
doença crônica; ou ainda, qual o tipo de apego que a criança enlutada apresenta. Com dados mais completos será 
possível propor cuidados mais adequados às crianças enlutadas.
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O presente trabalho visou discutir sobre as questões éticas da legalidade do aborto eugenésico nos 
casos de fetos com microcefalia. Escrita por meio do conceito de violência simbólica de Pierre Bourdieu para 
uma análise crítico-analítica. O aborto eugenésico, é um tipo de aborto definido como de natureza terapêutica 
ou profilática que visa evitar o nascimento de crianças com problemas físico ou mental, dentro das questões 
legais do país.Com aumento da microcefalia decorrente da contaminação pelo zika vírus a ONU recomendou 
que mulheres que tiveram contato com o vírus devem receber apoio para evitar a gravidez e que o casal deve 
usar camisinha durante o período gestacional, já que a doença pode ser transmitida por relação sexual, defende 
a realização do aborto em caso de suspeita de microcefalia. Relata ainda que deve ocorrer a mudança da lei 
onde não é legalizado e que pode trazer complicações os bebês das gestantes em lugares onde existe o vírus. 
Neste contexto, o aborto eugenésico pode ser considerado um tipo de violência simbólica contra pessoas que 
convivem com a microcefalia. Para Bourdieu, e há um constructo social do sistema simbólico gera exclusão de 
certos grupos. Neste âmbito, a inclusão para crianças com diagnóstico de microcefalia configura-se como uma 
das mais desafiantes, no sentido de valorização da diversidade e percepção das peculiaridades que a deficiência 
confere. Contudo, numa perspectiva de reconhecimento da dignidade da criança com microcefalia, independente 
a sua condição física e intelectual, deparamo-nos com novas tecnologias que legitimam a desvalorização e mar-
ginalização social dessas crianças, onde o aborto eugênico constitui uma ferramenta de violência simbólica por 
expressar uma imposição “legítima e dissimulada” de um arbitrário cultural. Isto se dá pelo reconhecimento de 
que os testes permitem evitar o nascimento de uma criança indesejável socialmente por não atender critérios 
e padrões predeterminados nos discursos dominantes e traz benefício no sentido de prognosticar, evitar ou 
minimizar doenças. Toda criança tem direito a uma vida digna e devemos zelar para que o sistema de exclusão 
da criança com microcefalia não seja considerado natural e inevitável, legitimado pela imputação de falta de ha-
bilidades e capacidades sociais almejadas.
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MULHERES CUIDADORAS FAMILIARES: ENTRE A OBRIGAÇÃO E A GRATIFICAÇÃO DE 
CUIDAR DO OUTRO
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MODALIDADE: Relato de pesquisa

RESUMO: Esta é uma pesquisa sobre Bioética do Cuidado e relações entre os gêneros, que investiga o pro-
cesso do cuidar de um familiar, em situação de cuidados contínuos quanto a higienização, alimentação, medica-
lização sem receber remuneração ou ter vínculo trabalhista. Objetiva analisar como o processo de cuidar do 
outro interfere na vida social e profissional das cuidadoras familiares e também investigar sobre o aprendizado 
do processo de cuidar do outro em ambiente familiar. É uma pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória, 
com entrevistas semi estruturadas realizadas com 19 sujeitos que dedicam parte do seu tempo a cuidar de um 
familiar. Resultados parciais: a maioria das entrevistadas são mulheres com mais de 50 anos, que cuidam dos pais 
e maridos em tempo integral, não recebem auxílio financeiro ou pagamento por este trabalho, renunciam a suas 
vidas para dedicar-se a cuidar do outro. A maioria aprendeu com os profissionais de saúde os cuidados sobre 
higienização e ministrar remédios. Quando questionadas se sentem tristeza a maioria informa que sim, mas tam-
bém sentem alívio e alegria por cumprir seu dever como mulher. Os resultados permitem inferir que as mulheres 
internalizaram no seu processo educativo a ética do cuidado, dedicam seu tempo a cuidar do outro mesmo que 
isso represente sofrimento e renúncia de seus projetos de vida. A análise dos resultados está fundamentada na 
discussão do cuidado na abordagem das capacidades proposta por Nussbaum (2013), na abordagem das relações 
entre os gêneros, em Goigoetxea (2010), a ética do cuidado em Kohlberg (1992) e Giligan (2011), nos direitos 
humanos e desigualdades de gênero em Guinea (2010) e Calvaro et all (2010, 2011).  
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O CUIDADO NA TERMINALIDADE SOB A ÓTICA DE PELLEGRINO: ÊNFASE NAS 
DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: A constante evolução das tecnologias médicas em prol do aumento da longevidade não resultou 
na melhoria da relação que se estabelece entre o enfermo e a equipe de cuidado. A possibilidade crescente da 
oferta de medidas terapêuticas fúteis para aqueles com doenças crônicas, que destituem o enfermo de sua capa-
cidade de autodeterminação, pode causar danos ao estabelecimento da confiança na relação médico-enfermo. O 
artigo pretende refletir sobre a humanização do cuidado em saúde a partir do pensamento de Pellegrino, assim 
como trazer à tona a possibilidade de manifestar vontades antecipadas quanto à terapêutica proposta em final 
de vida. Como resultado, além de propor que as manifestações antecipadas de vontade sejam acolhidas como 
instrumentos válidos da expressão de autonomia, percebe-se que a filosofia de Pellegrino clama atenção para a 
necessidade de reaprender a exercitar as virtudes dentro das relações de cuidado, procurando entender o ser 
humano em toda sua complexidade. A excelência na prática do cuidado em saúde contempla a beneficência com 
o complemento da autonomia, onde o bem do paciente, ou ainda, o melhor interesse do paciente, está em pri-
meiro lugar. Desta concepção nasce uma relação médico-enfermo baseada na confiança. O enfermo confia que 
o médico e demais profissionais que lhes dispensam cuidados estão exercendo desde a sua arte, desde o seu 
saber, para seu benefício, e que importam seus valores e suas crenças. Neste contexto, as Diretivas Antecipadas 
de Vontade podem contribuir, uma vez que demandam e estimulam um processo de tomada de decisão conjunta 
para aquele momento onde o enfermo já não tenha condição de expressar suas vontades. Além disso, é baseado 
na confiança de que o médico vai atuar com seu melhor fazer técnico que se estabelecem as diretivas.
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O DOPING NO ATLETISMO DA RÚSSIA E OS JOGOS OLÍMPICOS DO RIO: UMA ANÁLISE 
À LUZ DA BIOÉTICA E DO OLIMPISMO
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4. Pós-doutora em Bioética. Docente do Programa de Pós-Graduação em Bioética. dpscientist@gmail.com

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: “Em nome de todos os competidores, prometo participar destes Jogos Olímpicos, respeitando e 
cumprindo com as normas que o regem, me comprometendo com um esporte sem doping e sem drogas, no 
verdadeiro espírito esportivo, pela glória do esporte e em honra às nossas equipes”. Este é o juramento olím-
pico que um atleta faz representando os demais competidores na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. 
O objetivo do presente trabalho é discutir sobre a possível exclusão do atletismo da Rússia e de outros atletas 
dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro por motivos de dopagem. Para isso, buscou-se levantar notícias atuais 
veiculadas na mídia e refletir criticamente à luz do Olimpismo, da ética e da bioética. Os casos de doping têm 
sido associados ao escândalo da potência olímpica Rússia, gerando reflexões no meio jornalístico e acadêmico. A 
prática do doping fere, no mínimo, onze princípios da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, 
firmada por 191 países em 2005. A Agência Mundial Anti-Doping (WADA) resolveu, ao menos temporariamente, 
pedir ao Comitê Olímpico Internacional (COI) o impedimento da Rússia de participar da edição das Olimpíadas 
Rio 2016 nas modalidades de Atletismo. Em contrapartida, Yelena Isinbayeva, recordista mundial do salto com 
vara e campeã olímpica, argumentou que é injusto que toda a nação seja excluída em detrimentos do erro de 
alguns atletas e dirigentes. A WADA, decretando a medida preventiva de excluir todos os atletas do atletismo 
russo, corre o risco de cometer um grave erro manchando a história daqueles esportistas que prezam pelo fair 
play. A vitória no esporte só é justa quando se joga de maneira limpa. O Olimpismo, que se baseia na alegria do 
esforço, no valor educacional do bom exemplo e no respeito pelos princípios éticos fundamentais universais, só 
terá sentido se as normas forem cumpridas.
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O EXERCÍCIO DA TERNURA NO PROCESSO DO CUIDAR
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Os modelos pedagógicos da nossa atualidade desconsideram em geral a educação em valores éticos. 
Todavia, não se edifica uma sociedade solidária somente através de conhecimento historicamente construído, 
mas também mediante a educação de valores que intervém na formação moral do indivíduo. O presente ensaio 
de natureza bibliográfica objetiva analisar a relevância do exercício da ternura na perspectiva do cuidado ao ser 
humano doente. O texto investiga esse processo fundamentando a ternura como categoria de encontro entre 
o ser que cuida e o ser cuidado, considerando que o ser humano é um ser extremamente vulnerável que recla-
ma por ternura e deseja ser tratado com delicadeza e com sensibilidade. Deste modo, pela práxis solidária da 
ternura vivenciada em atitudes de harmonia e equilibro, o cuidado transforma-se em Arte. Uma práxis ética e 
esteticamente bela que procura em alteridade restabelecer à autonomia e dignidade do indivíduo.
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O HUMANIZAR EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E 
DIMENSÕES DA PESSOA IDOSA
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: A assistência à saúde em âmbito nacional utiliza-se um de seu instrumento os serviços de urgência 
e emergência, decorrente do elevado número de acidentes e violência urbana. Neste contexto ocorre lotação 
em prontos socorros agravada por problemas organizacionais como atendimento por ordem de chegada, corro-
borando assim com a dicotomia no atendimento a pessoa idosa em situação clinica. O enfermeiro é o profissio-
nal indicado para avaliar e classificar o risco dos pacientes que procuram os serviços de urgência, devendo ser 
orientado por um protocolo direcionador. Analisar e compreender aspectos e dimensões científicos na esfera 
brasileira com enfoque na assistência e saúde da pessoa idosa na classificação de risco. Matriz metodológica in-
dutiva, descritiva exploratória qualitativa, de revisão bibliográfica, realizou-se a busca de estudos em periódicos 
nacionais publicados entre os anos 2009 e 2015, na base de dados da Literatura Latino-Americana em Ciências 
de Saúde (LILACS), e na Scientific Electronic Library Online (SciELO). Todavia, dados sobre o assunto são escas-
sos, utilizou-se o buscador Google acadêmico para acessar publicações. Para tanto, utilizaram-se os descritores 
e termos: “Protocolo de Manchester”, “Classificação de Risco”, “Pessoa Idosa”, “Políticas de Saúde”, “Urgência e 
Emergência”, conforme Descritores em Ciências da Saúde (DECS, 2014). Evidenciaram-se, trabalhos científicos 
no contexto da pessoa idosa voltados a quatro eixos: Classificação de risco, diagnostico de Enfermagem. Evolu-
ção do paciente e sua relação com classificação de Manchester6-8, sistema móvel de urgência e o protocolo de 
Manchester e seus e aspectos peculiares nas dimensões da saúde. A partir dos artigos encontrados, percebeu-se 
a necessidade da realização de novos estudos que investiguem a funcionalidade, do protocolo analisado, de modo 
a recomendar as modificações necessárias para que o mesmo seja utilizado com maior segurança pelos enfer-
meiros na gestão do risco clínico dos pacientes idosos em serviços de urgência e emergência.
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Há mais de meio século discute-se sobre a necessidade de planejar o nascimento de filhos. Este não 
pode mais ser fruto de um processo impensado ou do “acaso”. Uma cultura de vida, como apregoa a Evangelium 
Vitae de João Paulo II, exige cuidado para com a vida até mesmo antes de ela ser concebida. A questão não é 
apenas um problema demográfico real, mas trata-se de instaurar uma cultura promotora de vida e de parenta-
lidade. Planejar a parentalidade é pensar o ser pai e ser mãe; é pensar a acolhida, o afeto, o cuidado, deslocando 
a ênfase da questão para o desejo e o bem do filho. O presente texto tem por objetivo explorar a pesquisa 
sobre Parentalidade que vendo sendo desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Planejamento de Parentalidade da 
PUCPR, na ótica da humanização. Já tendo obtido resultados contundentes sobre o impacto que o planejamento 
de parentalidade causa sobre o processo de geração da prole, aventamos a hipótese de que o planejamento de 
parentalidade se torna caminho de humanização quando a criança é amada e desejada antes mesmo da concep-
ção. Para demonstrar essa conjectura partimos da análise bibliográfica de renomados autores da questão como 
Solís-Pontón, Eguren, Moser e Häering, bem como de uma pesquisa de campo de tipo exploratório-analítica re-
alizada desde 2013 pelo grupo de pesquisa (CEP- PUCPR, n. 409.841, 25/09/2013). O caminho percorrido neste 
texto parte da relação entre fecundidade e parentalidade, passando por um olhar sobre a humanização a partir 
dos contatos de Jesus de Nazaré com as pessoas nos Evangelhos sinóticos, a fim de abalizar a relação entre 
parentalidade e humanização. Esse processo todo pretende apontar para o fato de que há um grande avanço na 
humanização da pessoa quando ela é desejada e amada antes mesmo de ser concebida. 
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OFICINA DE ETIQUETA PARA A CONVIVÊNCIA COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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MODALIDADE: Case

RESUMO: É comum pessoas não deficientes ficarem desconfortáveis quando se deparam com uma pessoa com 
deficiência.  Isto acontece, pois a sociedade em geral costuma considerar a pessoa com deficiência como um ser 
«diferente”.  Esse desconforto diminui e pode até mesmo desaparecer quando existem oportunidades de convi-
vência entre pessoas com ou sem deficiência. Para tanto se faz necessário propiciar a discussão e o conhecimen-
to sobre as necessidades e os direitos das pessoas com deficiência. Para que a comunidade aceite e conviva com 
a diversidade há necessidade de se investir na quebra de barreiras educacionais, atitudinais e arquitetônicas. Com 
este projeto foram organizadas ações de extensão visando o trabalho nesta temática na forma de oficinas que 
contemplaram conversas, demonstrações e vivências. Para tanto se discorreu sobre as diferentes categorias de 
deficiência, quais sejam: deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência 
psicossocial e deficiência múltipla. A história de vida de pessoas com deficiência integraram as oficinas por meio 
de filmes, documentários e notícias propiciando a troca de experiências.  As oficinas foram organizadas em três 
módulos de 3 horas cada, totalizando 9 horas. Trabalhou-se com a comunidade escolar de uma instituição que 
oferta diversos cursos técnicos de nível médio e também com a comunidade externa.
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ÔNIBUS 174: SUAS VÍTIMAS E REFLEXÕES
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Este case utiliza o sequestro, com ação televisionada ao vivo, no dia 12 de junho de 2000, do ônibus 
174 às 14 horas, no Jardim Botânico/RJ, terminando à noite com a morte de uma refém de 21 anos que estava 
gestante, além do sequestrador que faleceu por asfixia após ser preso. Ao rememorar tal situação, os questio-
namentos acerca deste fato como o despreparo dos policiais durante a ação; a falta de segurança no transporte 
público; a morte de pessoas inocentes; a exposição excessiva da situação pela imprensa, além da situação social 
do sequestrador, a qual levou o mesmo a cometer tal crime. As questões norteadoras desta análise são: Quais 
fatores contribuíram para que o sequestrador tivesse a coragem de iniciar a ação? A falta de preparo e de mate-
riais dos policiais é de responsabilidade de quem? Sobre a imprensa, quem permitiu a presença dos repórteres ao 
redor do sequestro? Quem publica as imagens, estavam de acordo com aquela situação? Alguns princípios éticos 
podem ser aqui discutidos visando retomar uma sociedade em que coexista um equilíbrio entre o individual e 
coletivo. Esta reflexão analisa o contexto pelos princípios da Ética da Responsabilidade ou do Futuro, da Ética 
da Libertação e da A Ética da Vulnerabilidade. Através destes embasamentos busca possibilidades de diálogos 
entre o foco da atenção, que na maioria das vezes estava somente na questão biológica do paciente, para uma 
visão mais ampliada, onde o contexto cultural, educacional, social e espiritual dos pacientes seja tão importante 
quanto às patologias físicas, necessitando de uma discussão de saúde mais ampla, entendo que vários fatores 
interferem na vida dos indivíduos, são os chamados determinantes sociais. Diante deste olhar, assumir que todos 
somos responsáveis pela nossa sociedade, bem como temos papéis importantes na busca de uma vida mais justa 
e saudável para todos.
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: A passagem pela graduação na área da saúde é, sem dúvida, um momento significativo de promoção 
do conhecimento. Entretanto, tem-se priorizado o avanço nas áreas cognitivas em detrimento à área afetiva, 
consentindo brechas na constituição integral do profissional de saúde. O presente trabalho tem como objetivo 
discutir e refletir sobre a humanização na formação dos profissionais da saúde e a importância da Bioética na in-
serção dessa temática. Evidencia-se a necessidade dos valores de humanização dentro das instituições de ensino 
superior, não somente como grade curricular, mas, além disso, uma responsabilidade de todos os integrantes do 
processo educacional. O fato de ter sido instituída no país uma Política Nacional de Humanização já é suficiente 
para evidenciar a necessidade de transformar os nortes da educação em saúde. Discute-se neste trabalho, que 
utiliza o método de revisão crítica, como a humanização vem sendo trabalhada na formação dos profissionais de 
saúde, e a inserção dos pilares bioéticos de autonomia, não maleficência, beneficência e justiça como propostas 
de uma educação que prioriza a formação de profissionais com valores mais humanos e éticos no campo da 
saúde. Esses pilares trazem diversos aportes para a compreensão das relações entre educação e saúde, sendo 
expressivos no processo de tornar a assistência em saúde mais humanizada. A análise destaca a importância da 
transversalidade nas disciplinas dos cursos, além da necessidade de reflexão acerca das possíveis lacunas que 
a Bioética pode ocupar na prática educativa, mais especificamente, na graduação. Isso porque a valorização da 
Bioética, como parte de uma política educacional científica, efetiva e consistente, pode estimular a formação de 
indivíduos multiplicadores de cuidados mais humanizados. Este estudo configura-se, portanto como uma refle-
xão em busca de alternativas para a formação mais humanizada dos profissionais de saúde.
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MODALIDADE: Relato de pesquisa

RESUMO: O tema desse estudo é a violência contra mulheres, em específico a violência doméstica, assunto 
com grande mascaramento social e diretamente relacionado às desigualdades socioeconômicas e à assimetria de 
poder entre homens e mulheres, de acordo com as perspectivas feministas. A maioria das mulheres são vítimas 
de seus parceiros, reforçando a ideia que é no próprio domicílio que a mulher sofre as maiores repressões. Logo, 
é nesse ambiente familiar que devemos trabalhar as concepções de desigualdade de gênero e violência domésti-
ca. Assim, o objetivo foi analisar a concepção de adolescentes do sexo masculino sobre a violência doméstica e 
compreender a situação de desigualdade de gênero. Foi realizado um grupo focal, em uma instituição de ensino 
pública. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Medicina Social (IMS)/
UERJ. Foi solicitado a assinatura do Termo de Assentimento e houve dispensa do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). O público alvo tinha em média 17 anos. Apresentou como resultado o conceito de 
violência doméstica ainda fortemente associado às agressões físicas, porém eles não admitem justificativas para 
tais atos, diferentemente dos resultados de pesquisas com homens adultos, que justificam a violência contra as 
mulheres por ciúme, descuido com os filhos e com a casa; os adolescentes valorizam o trabalho fora de casa 
das mulheres, como importante fonte de renda para a família e reforçam a importância da educação para que 
as ações de violência doméstica diminuam a longo prazo, discutindo questões de equidade de gênero desde a 
infância. Conclui-se que as falas são características do processo de transição cultural, retratadas através da ex-
pectativa de um mundo mais justo e igualitário para todos, baseado na educação.  
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MODALIDADE: Relato de pesquisa

RESUMO: A abordagem do tema de Planejamento Familiar no enfoque da Bioética, traz consigo princípios fun-
damentais intrínsecos como a beneficência, na sua forma mais radical, como uma obrigação, com o objetivo de 
não causar danos, maximizando os benefícios e diminuindo os possíveis riscos, pois a ausência do Planejamento 
Familiar pode causar danos na formação de caráter e identidade de uma pessoa assim como sua aceitação e 
participação em uma sociedade. O artigo tem objetivo, identificar perfil de gênero na produção científica sobre 
Planejamento Familiar no Brasil, entre 2000 e 2014, bem como aspectos sobre a área de formação e especializa-
ção dos autores. Utilizou-se metodologias de mapeamento do Estado da Arte sobre o tema para possibilitar o 
recorte especifico, primeiro fazendo uma busca sistêmica com o descritivo Planejamento Familiar seguindo para 
Metanálise, Análise de Conteúdo e por fim pesquisa na base do CNPq em busca do Currículo Lattes dos autores. 
Resultado da pesquisa identifica que a produção científica sobre Planejamento Familiar no Brasil se compõe com 
perfil destacadamente feminino (71,76%). Dos 73 artigos analisados, 42 (57,53%) o foco do tema está direciona-
do a mulher. Este aspecto da pesquisa abre para uma realidade complexa onde buscamos razões para a pesquisa 
em Planejamento Familiar ter ênfase na mulher.
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MODALIDADE: Case

RESUMO: O adoecimento e a hospitalização de crianças podem mobilizar aspectos emocionais, pois nem sem-
pre estas compreendem a situação vivenciada. No caso de procedimentos cirúrgicos, estes implicam no paciente 
pediátrico diversas emoções que emergem principalmente quando não há preparo psicológico. Nestas situações, 
a criança pode criar justificativas fantasiosas que desencadeiam comportamentos e sentimentos negativos. Se-
gundo Faria, Tomaz & Cohen (2009), a criança utiliza a expressão lúdica para falar sobre o que está vivenciando, 
e é no contexto do brincar que a intervenção psicológica tem seu espaço. Diante disso, o Setor de Psicologia do 
Hospital Infantil Waldemar Monastier propôs atividades de grupos pré-cirúrgicos, com os objetivos de assistên-
cia humanizada aos pacientes pediátricos, oferta de espaço lúdico para a expressão de sentimentos, pensamentos 
e fantasias relacionadas à hospitalização e cirurgia, bem como informar, orientar e estimular a compreensão das 
crianças sobre o processo cirúrgico. Além disso, possibilitar a minimização da ansiedade. Esta atividade ocorreu 
entre os meses de março/2015 e março/2016. Era realizada diariamente, de segunda à sexta-feira, pela estagiá-
ria do setor, na brinquedoteca da enfermaria cirúrgica com as crianças internadas para procedimentos eletivos. 
Eram propostas diferentes atividades lúdicas com brinquedos, livros e materiais hospitalares. Durante o período 
de realização dos grupos, foram atendidas 739 crianças. A partir das atividades observou-se a importância desta 
intervenção propiciando espaço de fala e escuta para os pacientes e oportunizando o esclarecimento de dúvidas 
e a expressão de diferentes emoções. Além disso, foi identificada, pelo relato de diversas crianças, a diminuição 
da ansiedade e do medo. Conclui-se que esta prática promove a preparação pré-cirúrgica, o processo de elabo-
ração da experiência de hospitalização e o acolhimento dos pacientes, por meio da humanização do contexto 
hospitalar. 
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MODALIDADE: Relato de pesquisa

RESUMO: Os problemas éticos (PE) podem ser entendidos como desafios que permitem vários cursos de 
solução, exigindo deliberação e ponderação para encontrar a melhor solução. A humanização é uma referência 
ética de orientação para as práticas de saúde, sendo o profissional responsável pelas decisões que toma e pelos 
atos que pratica. Identificar os problemas éticos vivenciados pelos enfermeiros na APS e relaciona-los com a 
humanização da assistência. Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases: BDTD, CINAHL, LILACS, 
MEDLINE, Biblioteca Cochrane, PubMede SciELO. Foram incluídos artigos, dissertações e teses publicados em 
inglês, espanhol e português. A coleta e análise foram realizadas entre os meses de outubro e novembro de 2013. 
Foram incluídos 31 estudos, publicados de 1992 a 2013. Emergiram três categorias: PE que envolvem a equipe de 
saúde; PE na relação com o usuário; PE na gestão dos serviços de saúde. Os PE vivenciados pelos profissionais 
na APS estão marcados pela imprevisibilidade dos resultados inerente as reações humanas na saúde, que tende 
a ser maior na APS pelas peculiaridades que cercam esse relacionamento. Os PE mais frequentes se relacionam 
a pretensão, nem sempre efetivada, de proteger os direitos dos pacientes, a dignidade humana e respeitar o 
consentimento do paciente. A falta de recursos financeiros e humanos também se constitui uma barreira para 
a humanização da assistência. A política de humanização propõe o caminho da transversalidade, da indissociabi-
lidade entre atenção e gestão e do protagonismo e autonomia dos sujeitos e coletivos. Ou seja, a humanização 
prevê garantia ao direito de informação, para que o paciente possa tomar decisões autônomas sobre a sua saúde. 
Comum à boa comunicação entre profissionais e paciente poderia se reduzir o afloramento de PE na APS e 
favorecer uma boa relação terapêutica e ética.
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MODALIDADE: Relato de pesquisa

RESUMO: A discussão sobre a Assistência Farmacêutica (AF) no Brasil é ainda muito recente. Vivenciamos um 
momento de transição para consolidação desta política no âmbito do SUS. Não há como negar avanços ocor-
ridos ao longo da última década, como a inserção e atuação de farmacêuticos juntos aos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família – NASF, mas ainda são muitos os desafios para o aprimoramento da AF no SUS e para a qualifi-
cação dos serviços farmacêuticos. Dada a lacuna no conhecimento em relação à dimensão ética do trabalho dos 
farmacêuticos, este estudo de abordagem qualitativa teve por objetivo identificar os problemas éticos vivencia-
dos por eles na Atenção Básica à Saúde. Apresentam-se aqui a parte dos resultados desta pesquisa relacionados 
aos problemas vivenciados na relação com os usuários. Após a aprovação ética do projeto de pesquisa (parecer 
CEPSH/UFSC no. 1.249.348), foram entrevistados 19 farmacêuticos com o auxílio de um roteiro semi-estru-
turado. As entrevistas foram transcritas e os dados analisados através da técnica de Análise de Conteúdo. Os 
resultados revelaram doze diferentes tipos de problemas éticos: situações que exigem o(des) cumprimento de 
leis/normas; suspeita de erros de prescrição; falta de privacidade no atendimento; limites das intervenções junto 
aos usuários ou famílias; falta de corresponsabilização do usuário; questões relacionadas à registro no prontuário; 
dúvidas quanto à veracidade das informações fornecidas pelo usuário; dificuldade de compreensão por parte do 
usuário; limites da relação profissional-usuário; situações envolvendo falhas do sigilo profissional; atitude agressi-
va do usuário; e prescrição de medicamentos não disponibilizados pelo SUS. O reconhecimento, a análise e dis-
cussão destes problemas com base em referenciais bioéticos é de extrema importância para o aprimoramento 
da reflexão crítica sobre a prática farmacêutica na Atenção Básica.
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: O presente trabalho se propõe a discorrer sobre a criação de um Comitê de Bioética Hospitalar 
a partir da demanda de profissionais de saúde pelo suporte no encaminhamento de situações conflituosas de 
sua prática. A revisão bibliográfica aponta para a importância da capacitação dos profissionais e dirigentes da 
instituição para que problemas e dilemas da ordem moral possam ser compartilhados e francamente discutidos. 
O Comitê de Bioética Hospitalar é definido por Cranford e Dodera (1972) como “grupo interdisciplinar de 
profissionais da saúde e outros campos do conhecimento e membros da comunidade que cumprem a função 
de aconselhar, consultar, discutir e envolver-se nas decisões e políticas relacionadas a temas éticos na atenção 
à saúde”. Conforme as medidas para capacitação e educação continuada deste grupo e dos profissionais da 
instituição como um todo ampliem seu alcance, melhor os conceitos serão assimilados e internalizados como 
cultura institucional. Assim, o Comitê de Bioética será capaz de cumprir com suas funções educativa, consultiva 
e normativa. A medida os sujeitos envolvidos sejam capazes de considerar a instituição, o paciente e sua família 
com suas peculiaridades, tradições, crenças, valores, dinâmica de funcionamento e potencialidades, o Comitê de 
Bioética pode se configurar também como mais uma instância dentro da instituição hospitalar capaz de dialogar 
e ponderar as questões familiares, tão cruciais no universo do adoecimento e da hospitalização. Espera-se assim, 
paulatinamente, a passagem do Comitê de Bioética Hospitalar da função de órgão de emergência à função de 
apoio e ponto de referência constante dentro da instituição, podendo ainda prestar consultoria externa para a 
comunidade atendida pelo hospital. 
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: O trabalho - exercício de uma atividade laboral - situa-se, atualmente, no eixo central da vida hu-
mana, razão pela qual, pode ser visto como elemento realizador das aspirações positivas do indivíduo ou, em 
sentido negativo, assumir características iatrogênicas. Especificamente nas atividades dos profissionais de saúde, 
as alterações no entendimento do objeto de trabalho dos profissionais de saúde (doença, bem-estar) também 
modificaram o valor, concepção e tratamento social dispensado aos profissionais e, por consequência, nas co-
branças. Se antes a finalidade era a cura da doença, passando pelo amparo/assistência, atualmente, além de tudo 
isso, busca-se a compreensão, por parte dos profissionais, a manutenção das relações que o eventual paciente 
mantém no seu grupo. Por outro lado, o exercício profissional que era equiparado ao sacerdócio passa, sem se 
desapegar integralmente dessa concepção, a assumir caráter contratual com semelhanças a outras relações de 
trabalho, especificamente mais vinculado com as prestações de serviços e, com menos vigor, de consumo. Isso 
tudo, gerando consequências no ser humano trabalhador. A partir de uma revisão crítica, sintetizou-se estudos 
sobre o tema, desenvolvendo reflexões com a perspectiva bioética. Resultou que esforços vêm sendo empreen-
didos no sentido de equilibrar os efeitos do trabalho na dignidade humana - uma opção prudente – utilizando 
a Bioética como ponte capaz de atrair diversos ramos já desenvolvidos do conhecimento humano – que via de 
regra trata de forma isolada situações que ultrapassam limites das áreas específicas – e alguns elementos inter-
pretativos do Direito, da Sociologia, da Filosofia, da Antropologia, e da Teologia. Á guisa de conclusão é admissível 
que norteados pela Bioética, seja possível compatibilizar as necessidades dos pacientes com o respeito ao pro-
fissional de saúde que também é detentor de dignidade.
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PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E A CRIANÇA INSTITUCIONALIZADA

Lyégie Lys Rodrigues Barancelli1, Caroline Filla Rosaneli2

1. Mestranda em Bioética (PUCPR). Bolsista da Fundação Araucária. Graduada em Psicologia na Universidade do Contestado – Mafra. 
lyegie.lys@hotmail.com

2. Doutora em Ciências da Saúde (PUCPR), Mestre em Alimentos e Nutrição (UNICAMP). Especialista em Saúde Coletiva 
(ASBRAN), graduada em Nutrição (UFSC). Docente do PPGB da PUCPR. caroline.rosaneli@gmail.com

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: A instituição familiar é um campo de vasto estudo e está intrinsicamente ligada a diversas discussões 
na Bioética. Contudo, a temática referente à situação das crianças institucionalizadas é pouco explorada entre 
os bioeticistas. Mesmo que a pobreza não se configure como um dos fatores para o afastamento familiar, esta, 
somada a outras vulnerabilidades existentes, tem feito com que cada vez mais crianças e adolescentes sejam 
encaminhadas a instituições de abrigo, pois seus responsáveis não estão conseguindo prover suas necessidades 
mais básicas como o sustento. A insuficiência econômica também tem sido um empecilho no processo de rein-
serção familiar, fazendo com que os menores passem mais tempo institucionalizados. O objetivo desta análise é 
refletir sobre a situação da criança institucionalizada no Brasil e a influência dos programas de transferência de 
renda neste contexto. Este ensaio teórico buscou através de revisão literatura realizar uma reflexão crítica sobre 
o tema. Percebe-se que a permanência em abrigos institucionais nem sempre é benéfica aos institucionalizado, 
podendo acarretar danos à integridade física, psicologia e moral da criança e do adolescente, podendo torna-los 
ainda mais vulneráveis. A pobreza tem colaborado para que um número maior de indivíduos tenha sido afastado 
do convívio familiar. Sendo assim, inserir estas famílias que tiveram seus membros destituídos em programas 
sociais como os que preconizam a complementação de renda, é uma forma de o Estado minimizar diversas fa-
lhas que colaboraram para que estas famílias se tornassem disfuncionais, contribuindo então para a melhora na 
qualidade de vida e assegurando uma sobrevivência de forma mais digna e dentro do seu seio familiar, que é o 
local mais adequado para o desenvolvimento de qualquer pessoa humana.

PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA INSTITUCIONALIZADA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BIOÉTICA. 
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QUALIDADE DA COMUNICAÇÃO ENTRE PROFISSIONAL DE SAÚDE E PACIENTE

Darci Bubniak1; Mary R G Esperandio2
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2. Doutora. Docente do Programa de Pós Graduação em Bioética da PUCPR. mary.esperandio@pucpr.br

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Abordamos a temática da comunicação no contexto da relação profissional de saúde-paciente, con-
siderando seus diversos aspectos. O objetivo é analisar o processo comunicacional entre profissional de saúde 
e o paciente, com a finalidade de apontar sugestões de metodologias mais adequadas para promover a trans-
cendência em ambos. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica. Foram utilizados 19 livros e artigos para 
um estudo bibliográfico de autores referenciais para a bioética, como: Elio Sgreccia, Leo Pessine, Diego Gracia, e 
Maria Júlia Paes da Silva. O estabelecimento de uma comunicação unilateral, por parte do profissional de saúde, 
compromete a percepção real do estado de saúde do paciente. Para promover humanização nesta relação co-
municacional é preciso enxergar o paciente como pessoa, partir de sua pluralidade, identificando o que ele quer 
dizer além de sua linguagem verbal. A comunicação, centralidade das relações humanas, aliada às técnicas médicas 
favorece a aproximação entre o profissional de saúde e o paciente, e a transcendência de ambos (a pessoa não 
é somente uma porção de matéria, é um indivíduo que se governa por meio da inteligência e a vontade; há uma 
superexistência espiritual no conhecimento). A partir do momento em que o profissional de saúde vê-se no 
paciente, sendo empático, pode construir um vínculo de respeito e ajuda mútua. Quando o profissional de saúde 
utiliza técnicas adequadas de comunicação é capaz de estabelecer uma comunicação eficaz, e oferecer melhora 
ao paciente, pois o vê como um todo, e não apenas como uma doença. O profissional de saúde, ao colocar-se 
numa atitude de escuta, com atenção também à linguagem não-verbal, é capaz de superar dificuldades comuni-
cacionais e ativar o desenvolvimento de um processo de transcendência de si e do paciente. Pela comunicação 
empática e centrada nas necessidades do paciente é possível construir uma relação saudável, de confiança, um 
caminho de transcendência. 

PALAVRAS CHAVE: COMUNICAÇÃO. PROFISSIONAL DE SAÚDE-PACIENTE. TRANSCENDÊNCIA. 
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QUALIDADE DE VIDA DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM CONFORME NÍVEIS DE 
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2. Enfermeira. Bacharel em Enfermagem pela Universidade Estadual do Paraná – Campus Paranavaí. recavasin@hotmail.com

MODALIDADE: Relato de pesquisa

RESUMO: Considerando que a atuação do enfermeiro se baseia no cuidado com a dor e o sofrimento dos pa-
cientes e que requer integridade, competência e dedicação, mensurar a qualidade de vida dos futuros profissio-
nais de enfermagem pode ser significativo para auxiliar em sua formação qualificada, com vistas a proporcionar 
atendimento integral aos usuários dos serviços de saúde. Assim, este estudo descritivo de caráter transversal 
teve como objetivo mensurar a qualidade de vida dos discentes regularmente matriculados nos quatro anos do 
curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) - Campus Paranavaí, por meio das dimen-
sões contidas na Escala de Medida da Qualidade de Vida de Flanagan (EQVF) adaptada. A escala conta com sete 
níveis de satisfação em relação a quatro contextos: conforto físico e material; relacionamentos interpessoais; rea-
lização e crescimento pessoal; e lazer. Ainda, para traçar o perfil sociodemográfico dos discentes, foram incluídas 
ao instrumento de coleta de dados, questões abertas para auxiliar na compreensão do fenômeno. A amostra foi 
predominantemente do sexo feminino (87%), com idades entre vinte e trinta anos (63%), matriculados no curso 
há mais de 24 meses (52%) e com diferentes percepções sobre sua qualidade de vida. Em geral as pontuações 
totais revelaram uma avaliação positiva sobre a qualidade de vida dos estudantes, porém, baixas pontuações de 
alguns dos aspectos avaliados evidenciaram a necessidade de possíveis intervenções.

PALAVRAS-CHAVE: QUALIDADE DE VIDA. ESTUDANTE. EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM. 
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QUANTO VALE UMA VIDA NO TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS?

Letícia Girundi Coura Moura1; Daiane Priscila Simão-Silva2
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: A busca pelo aumento da qualidade e expectativa de vida impulsiona a biotecnologia na geração de 
novas alternativas para superar limitações impostas pelas doenças. O transplante de órgãos traz essa solução 
de maneira eficaz. No entanto, algumas barreiras, como a falta de órgãos, impossibilitam essa prática. Para tanto, 
surgem alternativas que geram discussões bioéticas complexas. Discussões essas, que objetivaram este trabalho, 
especificamente a cerca de uma alternativa sugerida em países desenvolvidos: o incentivo a mulheres grávidas 
com intenção de aborto, a levarem a gravidez a termo para que o bebê seja fonte de órgãos. Ao analisar tal ce-
nário, é inevitável o levantamento de questões quanto à vulnerabilidade do recém-nascido e sua dignidade, tendo 
como embasamento a bioética global e principialista. Uma discussão pertinente se dá pela atribuição da digni-
dade depender do conceito distinto entre “pessoa” e “ser humano”. Sendo por um lado, exclusivamente atri-
buída dignidade ao indivíduo que apresenta consciência–definido como pessoa – e não a todo ser humano–ser 
pertencente à espécie homo sapiens –excluindo, portanto a dignidade dos recém-nascidos, justificando a prática 
descrita.  Por outra perspectiva, ser humano e pessoa são tratados como realidades intercambiáveis devendo 
ser mantida a dignidade desde a concepção, ideia também defendida pela bioética global que defende todos os 
seres vivos, incluindo vulneráveis e não dotados de consciência. Pela visão principialista, o ato de doação não será 
compreendido como beneficente, pois não é uma ação isenta de malefícios aos recém-nascidos. A biotecnologia, 
aliada a esse desafio, pode vir a gerar alternativas mais condizentes com princípios bioéticos universais, como 
por exemplo, a impressão de órgãos tendo como fonte as células do próprio paciente. Sendo assim, só poderão 
ser considerados avanços biotecnológicos aqueles que se justifiquem como avanços também éticos, pois não se 
pode justificar a morte provocada aos recém-nascidos em detrimento dos transplantes. 

PALAVRAS-CHAVE: TRANSPLANTES. BIOÉTICA. ABORTO.
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REFLEXÃO BIOÉTICA SOBRE A RESPONSABILIDADE DO USO DA TÉCNICA CRISPR

Patricia Krebs Ferreira1; Daiane Priscila Simão-Silva2
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2. Docente do Programa de Pós-Graduação em Bioética e da Graduação em Biotecnologia da PUCPR. Pós-doutora em Bioética pela 
PUCPR. dpscientist@gmail.com

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Os avanços científicos tornam-se cada vez mais um horizonte para diversas áreas que envolvem 
o ser humano em busca de tratamentos, e isso não é diferente quando são mencionadas milhares de pessoas 
acometidas no mundo inteiro por mais de 8.000 doenças raras, onde poucos conseguem receber tratamentos, a 
maioria vive apenas na esperança de novas descobertas, sejam elas em terapias gênicas ou outras possibilidades 
que visem a estabilização da evolução de suas patologias. O Objetivo desse resumo é refletir sobre a Bioética e a 
responsabilidade da utilização da técnica CRISPR e seus impactos. Foi utilizado como referencial teórico o con-
ceito de responsabilidade de Hans Jonas. O mundo tem vivenciado inúmeras notícias veiculadas pela mídia sob a 
técnica do CRISPR, que surge como um método promissor de manipulação genética, com grandes benefícios em 
relação aos outros, por apresentar baixo custo e fácil manuseio. A técnica do CRISPR está baseada apenas em 
estudos, onde os mesmos ainda não foram aplicados nos seres humanos, porém não se trata de uma técnica que 
apresenta apenas a possibilidade de correção em erros no DNA humano, mas também em utiliza-la para modi-
ficar embriões humanos, e isso levanta grandes debates éticos envolvendo a responsabilidade de uma utilização 
negativa. Conclui-se que o homem possui capacidade técnica de realizar a manipulação do genoma, porém não 
deve seguir por caminhos que perpassem o limite da responsabilidade da ética. As consequências devem ser con-
sideradas e amparadas por consensos da sociedade mundial, visto que as leis divergem entre os países, limitando 
ações que minimizem o impacto negativo do mau uso da técnica. Diante de ações incertas no que se refere ao 
uso do CRISPR, e por conjeturar ações não evidentes porem prováveis, deve-se agir com prudência e prevenção.

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA. CRISPR. RESPONSABILIDADE.  
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REFLEXÕES BIOÉTICAS SOBRE IMPACTO DO ATUAL CONFLITO ENTRE A IDEOLOGIA 
DE GÊNERO E O CONSERVADORISMO POLÍTICO PARTIDÁRIO
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Acompanhando a discussão dos Planos Estaduais de Educação e que apresenta um enfoque, pre-
dominado pela questão de gênero e diversidade, e considerando que o “objeto da ética são relacionamentos, e 
como estes envolvem considerações de poder há um íntimo vínculo entre ética e poder”1, o estudo e a busca 
do entendimento do impacto dos posicionamentos políticos partidários que defendem o “modelo tradicional 
de família” e que conflitam com o tema “ideologia de gênero” se faz necessário para a reflexão sobre o quanto 
este conflito potencialmente maximiza a exclusão social e demonstra o poder do Estado na formação do agir 
e pensar na escola. Analisar os Parâmetros Curriculares Nacional relacionados à orientação sexual e o Plano 
Nacional de Educação quanto a relação com a ideologia de gênero, identificar a existência do conflito “ideologia 
de gênero” versus “modelo de família tradicional”, apresentar reflexões e contribuições da bioética na discussão 
da temática e discutir o impacto do conflito supracitado na exclusão social. Análise documental do PNC e PNE, 
que são norteadores e trazem os princípios da educação nacional na questão da orientação sexual, identificando 
os encaminhamentos teóricos para a temática, revisão teórica e crítica que envolve a bioética e a educação para 
cidadania3.  Demonstra a importância de englobar nas discussões as relações de gênero, o respeito a si mesmo 
e ao outro e à diversidade de crenças, valores e expressões culturais existentes em uma sociedade democrática 
e que a relação escola e sociedade deve ser interativa e dialética. A reflexão neste estudo permite o desenvol-
vimento da responsabilidade do indivíduo para ter o poder, a partir de reflexões propostas, interpretar, analisar, 
criticar, cruzar culturas e informações para ser célula social importante para a maximização da igualdade social.
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Entender a exclusão social como determinante de adoecimento e refletir sobre um ideal de socieda-
de, permite a estruturação de uma compreensão mais ampla do conceito de saúde quando baseado na proposta 
em que não se deve conceituar a saúde apenas como ausência de doença ou enfermidade. Porém o conceito 
de exclusão social provoca consensos, sem que saiba ao certo o significado em jogo, tornando-se um conceito 
“mala ou bonde”, como falam Morin e Castel. O diagrama de Paul Baran conceitua três tipos de estruturas em 
rede: centralizada, descentralizada e distribuída. Partindo-se de um ideal pode-se repensar a forma como estes 
sujeitos concretos são ou não inseridos dentro da rede distribuída “ideal”. Analisar os conceitos e planos de ação 
atuais referentes à exclusão social como determinante de adoecimento do indivíduo e da coletividade, visualizar 
e refletir e propor, baseado no diagrama de Paul Baran, uma rede distribuída que venha a fortalecer laços comu-
nitários e empoderar o indivíduo. Revisão teórica e crítica de bibliografias que trazem a exclusão social dentro 
do contexto dos determinantes sociais da saúde, relacionar o tema com a produção científica de Paul Baran 
referente às redes de comunicação e analisar a sua adaptabilidade ao conceito de rede social e de fortalecimento 
do protagonismo e da autonomia. Demonstra que o papel das redes quando exercido de forma distribuída reduz 
as hierarquias, o poder de decisão passa a ser distribuído, fortalecendo o protagonismo social e a participação de 
todos os atores sociais na construção de uma saúde coletiva eficiente. Compartilhar conhecimentos produzidos 
de diversas áreas do saber permite a reflexão sobre o viver do coletivo com protagonismo e autonomia social 
em uma rede distribuída e adaptável a cenários críticos, fortalecendo tomadas de decisões que minimizem a 
exclusão social e aprimore a saúde coletiva.

PALAVRAS-CHAVE: EXCLUSÃO SOCIAL. HUMANIZAÇÃO. DIAGRAMA. 
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo refletir a relação da bioética com a alimentação, e consequentemente 
com a saúde, tendo em vista que o atual modelo de produção e consumo coloca em risco a espécie humana e 
do planeta. Para tanto, será utilizado a Carta Encíclica Laudato Sí, escrita pelo Santo Papa Francisco e os conceitos 
relacionados à Bioética na alimentação. A carta do pontífice divide-se em seis capítulos, no qual são abordados 
temas referentes aos cuidados da casa comum, a “Nossa Terra”. Na perspectiva da produção e do consumo de 
alimentos, podemos analisar três assuntos emergentes no documento: [1] a preocupação com a escassez dos 
recursos naturais, entre eles a água, que “provocará um aumento no valor dos alimentos”; [2] o desperdício 
dos alimentos, visto que “aproximadamente um terço dos alimentos são desperdiçados” e [3] a produção dos 
alimentos transgênicos ou organismos modificados geneticamente, para a qual se afirma que, embora “não dispo-
nhamos de provas definitivas acerca do dano que poderiam causar, há dificuldades importantes que não devem 
ser minimizadas”. Assim sendo, conclui-se que os inúmeros conflitos éticos e bioéticos ligados à alimentação 
levam à necessidade de ampliar as discussões a fim de assegurar o debate científico e social capaz de conside-
rar a dimensão ética, política e ideológica que relacionam a cadeia de produção dos alimentos e a preservação 
ambiental. Trata-se de reconhecer, afirma o pontífice, que não há duas crises separadas, isto é, uma ambiental e 
outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental, o que exige com que seja revisto o nosso estilo de 
vida, sua produção e de consumo, para não comprometer ainda mais o direito humano à alimentação adequada 
e a soberania alimentar. Adotar valores e condutas que proporcionem a sustentabilidade da nossa casa comum, 
este é desafio ético/bioético de nosso tempo. 

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA. ALIMENTAÇÃO. DIREITO HUMANO.
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REFLEXÕES SOBRE O CUIDADO HUMANIZADO

Roseli Fernandes Vizzotto1; Marco Antonio Cortelazzo2

1. Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul, SC – Brasil.

2. Prof. Dr em Oncologia, Médico, Cirurgião Oncológico e Mastologista da Prefeitura Municipal de Brusque/SC e do Hospital 
Azambuja de Brusque/SC. cortelazzo.ma@gmail.com

MODALIDAADE: Revisão crítica

RESUMO: Humanizar implica, aos profissionais de saúde, prestar cuidados voltados aos valores humanos 
abrangendo as necessidades intrínsecas de cada ser, resgatando as premissas do humanismo enfatizadas na Polí-
tica Nacional de Humanização, entendendo o sujeito como ser subjetivo o qual requer cuidado de forma global 
e até holística respeitando as suas crenças.  Estimular o conhecimento técnico/cientifico acerca do Cuidado 
Humanizado. Estudo baseado nos artigos: (1) Barbosa et al. (2013); (2)Freitas et al. (2013); (3)Marin et al. (2010); (4)

Vieira -da-Silva et al. (2010); (5)Backes et al. (2007); (6) Backes et al. (2006); (7) Puccini e Cecilio (2004); (8)Shiratori et 
al. (2004); (9)Traverso-Yépez e Morais (2004); (10)Collet e Rozendo (2003). Frente às situações incapacitantes do 
processo doença/internação, que impedem os pacientes de autorreger-se, cabe aos profissionais de saúde dar 
suporte, promover a interdependência, o acesso digno ao tratamento abrangendo todas as dimensões bio-psi-
co-socio-cultural-espiritual do ser em questão, além de interagir em equipe em benefício comum do complexo 
paciente/família/hospital proporcionando um ambiente saudável e humanizado.  Humanizar é olhar a saúde como 
o bem maior do ser humano pautada em princípios éticos e bioéticos de autonomia, beneficência, não male-
ficência, justiça, responsabilidade social, equidade, acessibilidade..., priorizando a vulnerabilidade e a fragilidade 
humana que torna o paciente ainda mais suscetível a morbi-mortalidade, minimizando as desigualdades inerentes 
ao ambiente, através do acolhimento, da escuta dos seus anseios e oportunizando esclarecimentos de maneira 
clara e concisa, seja ao paciente e/ou aos seus familiares. O cuidado humanizado não é falácia elegante e sim um 
processo extremamente complexo e de difícil implantação e realização, pois envolve uma complexa relação en-
tre pacientes, familiares, profissionais de saúde, gestores, meio ambiente... e a essência de todos os agentes deve 
ser o acolhimento digno do paciente visando o seu bem estar bio-psico-socio-cultural-espiritual.

PALAVRAS CHAVES: CUIDADO HUMANIZADO. BIOÉTICA.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MULHERES EM QUIMIOTERAPIA

Caroline Gonçalves Pustiglione Campos1; Elaine Cristiana Antunes Rinaldi2; Mariana Braga3

1. Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Curitiba. Docente assistente do Curso de Bacharelado em 
Enfermagem do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa. carol_gonc@yahoo.com.

br

2. Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Curitiba. Docente assistente do Curso de Bacharelado em 
Enfermagem do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa. ecrisrinaldi@yahoo.com.

br

3. Enfermeira. Graduada do Curso de Bacharelado em Enfermagem do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. alinedepaula@hotmail.com

MODALIDADE: Case

RESUMO: Estudar as subjetividades do paciente oncológico vai além das reações adversas. A representação 
social permeia esse universo do simbólico para concreto e contribuem para a construção de uma realidade 
comum, que possibilita a comunicação. Objetivo da pesquisa foi identificar as representações de mulheres em 
quimioterapia. Metodologia: com abordagem qualitativa e fez uso da Teoria das Representações Sociais. De um 
total de 21 pacientes com diagnóstico de câncer, foram incluídos 13 que atenderam aos critérios de inclusão. O 
cenário foi uma clínica oncológica de Ponta Grossa-PR. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, no perí-
odo de junho e julho de 2015. Utilizou-se análise de prontuários, Teste de Associação Livre de Palavras (TALP), 
entrevista semiestruturada com analise de Bardin e filmagem. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da 
UEPG número 1.055.804.  Resultados: todas as mulheres, com predomínio da idade entre 25 a 45 anos; escola-
ridade com nível superior completo nove pacientes (69%). Com relação ao estado civil das pacientes, oito pa-
cientes casadas (61%), as neoplasias ginecológicas associadas ao tratamento cirúrgico e quimioterapia foram 06 
(46%).  Após aplicação do TALP foram evocados as palavras mais frequentes “esperança”, “medo” e “dor”. Foram 
identificadas 2 categorias: O impacto ao receber o Diagnóstico de câncer e A quimioterapia como a esperança 
de cura. A primeira categoria esta ancorada na aceitação da doença, considerada como algo que esperavam de-
vido a gravidade e pela confiança delas na cura. Na segunda categoria nos depoimentos revelou que a mudança 
na imagem corporal foi relatada como não sendo difícil de ser enfrentada. Conclusão: não houve diferenciação 
da representação do grupo. Há necessidade de novas pesquisas que provoquem discussões quanto à importância 
do enfermeiro nas comunicações e compreensão das representações sociais de pacientes na quimioterapia, o 
qual possa compreender as percepções destes frente ao tratamento e proporcionar melhoria na qualidade da 
assistência.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM. CUIDADO. QUIMIOTERAPIA.
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RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS: UM NOVO MODELO DE HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE 
MENTAL

Beatriz Nicolite¹; Lilian Regina Telles Faro²; Pedro Antonio Tarufi³

1. Acadêmica do curso de medicina. UNIFOA-Centro Universitário Oswaldo. aranhabeatriz_nicolite@hotmail.com

2. Psicóloga. Doutora em Gestão/UTAD. Professora de Humanidades Médicas do curso de Medicina da UNIFOA-Centro 
Universitário Oswaldo Aranha. liliamfaro@yahoo.com.br 

3. Acadêmico do curso de medicina. UNIFOA-Centro Universitário Oswaldo. aranhapedro.tafuri333@gmail.com

MODALIDADE: Relato de pesquisa

RESUMO: A definição do processo de saúde no âmbito mental é algo ainda difícil, envolvendo um tênue 
equilíbrio entre os mais diversos fatores componentes do homem como ser em si. Sendo assim, o manejo e a 
aceitação de alterações sobre o que é considerado sanidade, com o passar dos tempos é modificado, partindo 
de situações de marginalização a condições de inserção social. Considerando o processo de reforma psiquiátrica 
iniciado no país, desde o final da década de setenta, e as modificações do mesmo para com o tratamento do 
chamado doente mental, as residências terapêuticas vêm apresentando um papel importante no novo paradigma 
da saúde mental no Brasil. Isso porque tais serviços buscam a manutenção do sujeito em sua comunidade para 
que as perdas das relações sociais e referenciais subjetivos sejam mínimas ao se abandonar o modelo hospital 
ocêntrico de cuidado. As residências terapêuticas proporcionam ao paciente a possibilidade de reconstrução e/
ou resgate da identidade, assim como o desenho diário de novas redes sociais. Dessa forma, o presente trabalho 
busca demonstrar, através do relato de experiência, o funcionamento de uma residência terapêutica feminina 
localizada em um bairro do município de Volta Redonda, RJ, com o objetivo de evidenciar os benefícios de tal 
projeto não só para os pacientes, mas para a comunidade como um todo, e trazer questões para o melhor ma-
nejo da saúde mental uma vez que temos a oportunidade de vivenciar o dia a dia das pacientes e de toda a rede 
social que as cerca. 

PALAVRAS-CHAVE: HUMANIZAÇÃO. SAÚDE MENTAL. BIOÉTICA. 
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RÓTULOS DE ALIMENTOS E A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR

Caroline Filla Rosaneli1; Dillian Adelaine da Silva2; André Godoy Ramos3; Fernanda Schaefer4

1. Nutricionista. Doutora. Docente do Programa de Pós-graduação em Bioética PUCPR. caroline.rosaneli@gmail.com

2. Nutricionista. Mestre. Cátedra da Unesco de Bioética – UnB. Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. dilliancs@gmail.
com

3. Nutricionista. Mestre. Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. ramosandregodoy@gmail.com

4. Advogada. Pós-doutora pelo Programa de Pós-graduação em Bioética PUCPR. ferschaefer@hotmail.com

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: No Brasil, a informação nutricional é obrigatória nos rótulos de alimentos e bebidas produzidos, 
comercializados e embalados, desde 2001. Porém, informar ao consumidor o conteúdo dos produtos não im-
plica que as informações serão devidamente esclarecidas ou compreendidas. Os rótulos trazem uma infinidade 
de informações, para além da informação nutricional, que, em seu conjunto, terminam por confundir e dificultar 
a realização de escolhas alimentares autônomas e conscientes. Este trabalho traz uma reflexão sobre a vulne-
rabilidade do consumidor frente aos rótulos de alimentos, e a desproteção dos sujeitos diante das escolhas 
alimentares. Sob a perspectiva jurídica e ética, faz-se necessária à ação do Estado na regulamentação dos rótulos 
e na implementação de políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional, buscando assegurar tanto 
a autonomia dos sujeitos nas suas escolhas e decisões para o consumo de alimentos, como as ações de pre-
venção a fatores de risco para condições crônicas associadas a padrões alimentares não saudáveis. Na interface 
desta problemática que repercute tanto em questões epidemiológicas e sanitárias, quanto em questões éticas e 
políticas, a transição epidemiológica que ocorre no Brasil, se caracteriza pelo aumento de doenças crônicas não 
transmissíveis, reforça a necessidade de atuação articulada dos Estados com os diversos setores da sociedade 
visando minimizar a vulnerabilidade e reforçar a autonomia. Ao consumidor as informações nos rótulos não 
estão claras para interpretação e as implicações à saúde advindas da composição dos alimentos, tão menos são 
alertadas. Portanto, a situação informativa dos rótulos de alimentos no Brasil não é favorável à apreensão racio-
nal pelo consumidor, não permite o exercício de sua autonomia ao consumir, manifestando sua vulnerabilidade 
na própria desinformação, sendo considerada uma irresponsabilidade organizada pouco efetiva na promoção da 
segurança alimentar e nutricional. Considerando a responsabilidade constitucional em garantir o direito humano 
à alimentação adequada, o Estado deve promover medidas de proteção dos cidadãos e intervir para que seja 
reduzida sua vulnerabilidade por meio de ações regulatórias firmes sobre a rotulagem de alimentos.

PALAVRAS-CHAVE: RÓTULO. CONSUMIDOR. VULNERÁVEL.
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SENSIBILIDADE MORAL E A HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
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3. Professora associada da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo – EEUSP. Pesquisadora no Departamento de 
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MODALIDADE: Relato de pesquisa

RESUMO: A sensibilidade moral é a capacidade de conhecer um tema como sendo ético. Nesse estudo a sen-
sibilidade moral é definida como a compreensão contextual e intuitiva da situação da fragilidade do paciente, 
considerando as consequências éticas de sua decisão tomada em nome deste. Para tanto, precisa-se de enfer-
meiros sensíveis à vulnerabilidade do paciente, em um ambiente onde a humanização perpasse os processos de 
trabalho e os sujeitos envolvidos nos cuidados. Compreender a percepção de sensibilidade moral de um grupo 
de enfermeiros e relacioná-la com a humanização da assistência. Realizou-se um grupo de discussão com 6 en-
fermeiros. A coleta e análise dos dados foram realizadas sem novembro de 2015, na Universidade Católica de 
Valência São Vicente Mártir, em Valência, na Espanha. O estudo foi autorizado pela instituição e seguiu todos os 
preceitos éticos e teve duração de 1 h e 30 minutos. Foi transcrito as gravações e realizado a leitura e a releitura 
exaustiva das transcrições. Para interpretação dos dados, utilizou-se a proposta da análise de conteúdo. Foram 
estabelecidas 4 categorias: o conceito de sensibilidade moral; a dimensão profissional; a relação com o paciente e 
a educação ética. Os enfermeiros encontram situações repletas de problemas éticos em seu trabalho. Ter sensi-
bilidade moral inclui a capacidade de tomar decisões éticas com inteligência e compaixão, frente a uma situação 
de incerteza no cuidado. A educação ética aumenta a qualidade do atendimento ao paciente contribuindo para 
a humanização do atendimento. A educação ética deve promover valores, crenças e orientação ética a fim de 
promover a capacidade de tomada de decisões éticas autônomas. A implicação desse estudo para a prática é 
significativa na medida em que a sensibilidade moral é parte integrante do processo de tomada de decisão ética 
nos serviços e para a prestação de um atendimento humanizado.

PALAVRAS-CHAVE: SENSIBILIDADE MORAL. ÉTICA. HUMANIZAÇÃO. 
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SUICÍDIO ASSISTIDO X CUIDADOS PALIATIVOS DE QUALIDADE:
UMA DISCUSSÃO A PARTIR DO MODELO DE BENEFICÊNCIA

Daiane Martins Rocha Esis Steines1

1. Doutora em Filosofia. Pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UNIOESTE. daiane.mar@gmail.com

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Neste trabalho toma-se o modelo de beneficência baseada na confiança como um procedimento 
eticamente defensável para lidar com os conflitos na bioética clínica, sendo baseado em uma visão aristotélica 
do bem como um fim último, e também em uma filosofia da medicina que esclarece qual seria o fim (telos) dessa 
prática humana. Pellegrino e Thomasma, como proponentes desse modelo, sintetizam suas reflexões em quatro 
itens a serem considerados quando se quer promover o bem do paciente, sendo dispostos em uma ordem hie-
rárquica, evitando os problemas que concepções como a do principialismo de Beauchamp & Childress enfrenta-
ram por conta de os princípios serem prima facie. No modelo de Pellegrino e Thomasma há um princípio único: 
o da beneficência. E para que o bem do paciente seja promovido eles apresentam quatro componentes, a saber, 
1) o bem último; 2) o bem enquanto ser humano; 3) o bem conforme compreendido pelo paciente; e 4) o bem 
biomédico. A partir desse esquema conceitual e ao mesmo tempo prático, discorre-se acerca do suicídio assisti-
do e dos argumentos apresentados a partir do modelo de beneficência contra essa prática. Apresenta-se como 
alternativa viável e moralmente defensável o aprimoramento dos cuidados paliativos, que estariam de acordo 
com a concepção do telos da medicina apresentada por Pellegrino e Thomasma e se manifestam como um ato 
de verdadeira compaixão e cuidado, que busca eliminar o desconforto e os efeitos físicos, sociais e espirituais da 
doença, e não o próprio paciente.
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2. Acadêmico do Curso de Licenciatura em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná.bruno-rosario-xavier@hotmail.
com

3. Doutor em Filosofia. Docente do Programa de Pós-Graduação em Bioética da PUCPR. anor.sganzerla@gmail.com

MODALIDADE: Relato de pesquisa

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo compreender abordagem temática sobre a “ética da res-
ponsabilidade” proposta pelo filósofo alemão Hans Jonas em sua mais influente obra: O Princípio Responsabili-
dade: Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Esta pesquisa possui caráter bibliográfico, e efetiva uma 
análise epistemológica acareando seu posicionamento consequencialista frente ao descompasso entre a factual 
imprevisibilidade dos atos praticados pela humanidade e a degradação do meio ambiente promovida pela “Era da 
Civilização Tecnológica”. Buscará refletir sobre o posicionamento humano em relação à natureza ressaltando seu 
antropocentrismo exacerbado, o qual transforma a sociedade moderna em uma sociedade de risco, assim como, 
o esvaziamento ético promovido pelo pensamento contemporâneo. Desta forma, o estudo em voga abordará 
temáticas voltadas à ética em sua tendência histórica, a apresentação do Ethos Cultural contemporâneo perme-
ado pelo domínio da técnica moderna, apresentará definições sobre a materialidade de uma formação humana e 
extra-humana Una que justificará a mediação da crise ambiental através da “Política de Decrescimento”.

PALAVRAS-CHAVE: ÉTICA. RESPONSABILIDADE. MEIO-AMBIENTE.
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TEMAS DA BIOÉTICA NO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO: UMA REVISÃO DA LEIDE 
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO / 1996
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2. Doutora em Educação. Professora do Programa de Pós-Graduação em Bioética da PUCPR. valquíria.renk@pucpr.br

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Neste trabalho realizou-se uma análise da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB - Lei 9394/96, 
e dos Parâmetros Curriculares Nacionais/1999, PCN. Trata-se de uma pesquisa exploratória com análise docu-
mental destas leis, onde foi realizada uma busca por conceitos e fundamentos da Bioética presentes nestas leis, 
que orientam o ensino médio. São fontes desta pesquisa documental: LDB  e os PCNs. O objetivo é refletir sobre 
os prováveis espaços que a Bioética pode ocupar na prática educacional, mais especificamente, no Ensino Médio. 
A partir da análise documental das leis da educação brasileira há a constatação do direcionamento e orientação 
para uma educação integrada, de modo que estimule a formação ética.  Por formação ética entende-se que os 
conteúdos do ensino devem instrumentar os educandos a desenvolverem competências cidadãs, através de 
compromissos individuais e sociais, interagindo na vida da comunidade à qual estão inseridos. A Bioética sendo a 
ética da vida, de todas as formas de vida, com seu caráter trans, multi e interdisciplinar se torna a ponte que tem 
a capacidade de desenvolver e exercitar esta formação ética, buscando a reflexão e o diálogo no ambiente da 
educação fundamental sobre dignidade humana, autonomia, equidade, respeito à diversidade cultural, responsa-
bilidade ambiental e social, vulnerabilidades humanas, cuidado e humanização, nas diferentes disciplinas: Biologia, 
Filosofia e Sociologia, Geografia e História.

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA. EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO.
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pela UCSAL. Advogada e Pesquisadora. Departamento de Direito Privado. Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 

barbosa.asb@hotmail.com

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: O intenso processo de globalização conduz à comunhão de agendas e ações em âmbito internacio-
nal, chegando-se a mencionar o campo da saúde global. Isto resulta na busca por diretrizes morais e jurídicas 
comuns, a exemplo dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, cada povo e cultura apresentam particularidades 
no enfrentamento de cada uma das problemáticas que se apresentam à Bioética. Diante desse contexto, tem-se 
como objetivo geral analisar criticamente a proposta de uma Bioética global. Para tanto, serão desenvolvidos 
os seguintes objetivos específicos: a) apresentar a proposta de Bioética global em Potter e autores contempo-
râneos; b) apontar as críticas realizadas ao projeto na perspectiva do pluralismo moral; c) analisar propostas 
descoloniais produzidas em face do risco de imperialismo moral. Para tanto, foi adotada a metodologia dialética 
e realizada pesquisas bibliográfica e documental. Os resultados deste trabalho são a reunião e confronto de 
posicionamentos variados em torno da (in)viabilidade do projeto de uma bioética global, sendo que o próprio 
se apresenta com conotações diversas na contemporaneidade. Dessa forma, é possível esclarecer a dinâmica dis-
cursiva neste campo e suas potencialidades. De forma parcial, pois a pesquisa está em andamento, conclui-se que, 
para ser viável, o projeto da Bioética global deverá comportar, ao menos, dois âmbitos: a) formal/procedimental 
– no qual serão reunidas as máximas compartilhadas pela humanidade; b) material/substancial – plano em que 
são tomadas as decisões concretas e no qual há interferências do local, tempo e cultura em que se ambientam 
os atores envolvidos. Entende-se que a pesquisa contribuirá com a fundamentação da Bioética enquanto área do 
saber e, consequentemente, com a promoção da humanização em saúde.

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA GLOBAL. UNIVERSALIDADE. PLURALISMO. 
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TRANSEXUALIDADE E ACESSO ÀS TECNOLOGIAS EM SAÚDE DISPONÍVEIS NO 
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: As transexuais apresentam dificuldades em relação ao acesso de vários serviços como educação, 
lazer, cultura, trabalho e saúde devido a sua não conformidade heteronormativa em relação ao binário sexo e 
gênero. Inicialmente no Sistema Único de Saúde (SUS) apenas as transexuais com diagnóstico de transtorno de 
gênero poderiam ter direito ao acesso às tecnologias em saúde tais como a hormonioterapia, cirurgia de ade-
quação dos órgãos sexuais e outras modificações corporais. Em 2013, através de uma resolução do Conselho 
Federal de Medicina houve um salto de qualidade em relação ao debate com base nos princípios da bioética para 
reformulação dos critérios de diagnóstico visando maior autonomia dessa população em relação às mudanças 
corporais desejadas. Diante desse cenário o presente trabalho almeja expor as principais barreiras encontradas 
pelas transexuais em relação ao acesso às tecnologias em Saúde disponibilizadas no âmbito do SUS. Para alcançar 
o objetivo supracitado foi realizada a revisão bibliográfica dos periódicos disponíveis na base de dados nacional 
Scielo e análise dos documentos oficiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde no período entre 2004 e 2016 
utilizando os seguintes indexadores: transexualidade, acesso à saúde, biotecnologia e políticas públicas. Por meio 
da revisão bibliográfica realizada, evidencia-se que o acesso à saúde e a oferta de uma assistência integral e huma-
nizada são questões que estão longe de serem resolvidas devido a escassez de serviços e profissionais especia-
lizados, a transfobia institucionalizada e financiamento inadequado para o desenvolvimento novas tecnologias e 
implantação das políticas públicas. Observa-se que a elaboração e aplicação tanto em relação às políticas públicas 
como de novas tecnologias em saúde para atender essa população nas suas questões mais complexas não é vista 
como prioridade no SUS e muitas vezes são distorcidas devido à influência da cultura heteronormativa vigente.
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TRANSPLANTE RENAL EM ALAGOAS: UMA ANÁLISE QUALITATIVA QUANTO AO 
REFERENCIAL BIOÉTICO DA VULNERABILIDADE.
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3. Sacerdote redentorista. Doutor em Teologia. Docente e Pesquisador do Programa de Bioética do Centro Universitário São 
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MODALIDADE: Relato de pesquisa

RESUMO: A Doença Renal Crônica (DRC) pode ser progressiva e culminar com a perda da função renal. Caso 
a doença evolua, será necessário tratamento de substituição, podendo chegar ao Transplante Renal (TR). Apesar 
de haver uma necessidade crescente, a quantidade de TR no estado de Alagoas é muito baixa. A pouca oferta 
desse tipo de tratamento tira do paciente as chances de cura para sua doença, tornando-o mais vulnerável à 
sua situação clínica. O objetivo do estudo foi analisar, à luz da bioética, se os gestores da saúde pública contri-
buíram para o aumento da vulnerabilidade do paciente com DRC e que necessita de TR em Alagoas. Trata-se 
de um estudo qualitativo, por meio de entrevista presencial, aberta e estruturada. Teve como local do estu-
do os serviços públicos e privados de saúde, além da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. A amostra 
consistiu de Gestores da Secretária Estadual de Saúde; coordenador da organização de procura de órgãos 
e tecidos (OPO); coordenador da equipe de transplante; coordenadores médicos das clínicas de nefrologia; 
coordenadores médicos dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU); coordenadores médicos 
das Unidades de Terapia Intensiva (UTI); representante da Associação dos Renais Crônicos de Alagoas (ARCAL). 
Como resultados foram entrevistados 14 participantes de pesquisa, evidenciando-se saturação de eventos que 
sugerem falhas gerenciais em administrar programas e recursos voltados para o transplante; é marcante o quan-
to o paciente que necessita de TR encontra-se afastado dos programas de transplantes e das políticas públicas de 
saúde no Estado; o esquecimento sofrido por esses pacientes, assim como daqueles que podem doar o órgão, faz 
pensar que os gestores de saúde do Estado não se importam com tal necessidade. Concluimos que o paciente 
que precisa de TR em Alagoas encontra-se mais vulneravel devido às falhas na gestão pública de saúde.
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UM O OLHAR HUMANIZADO AO IDOSO
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: O envelhecimento é um processo natural, envolvendo alterações neurobiológicas, estruturais, fun-
cionais e químicas. Também incidem sobre o organismo fatores ambientais e socioculturais, que estão intima-
mente ligados a um envelhecimento sadio ou patológico. Acompanhando a tendência mundial, o Brasil tem se 
tornado cada vez mais um país com um grande número de idosos, sendo a maior parte portadora de doenças 
crônicas e alguns com limitações funcionais, o que chama a atenção à precariedade de investimentos públicos 
para atendimento às necessidades especificas dessa população, somando-se à desinformação e ao desrespeito a 
esses cidadãos. O objetivo deste trabalho é refletir sobre a necessidade de incrementar os serviços hospitalares, 
de forma a proporcionar aos idosos, cuidados especiais, atenção e acolhimento, além de saber identificar medi-
das de apoio ao doente, família e equipe de saúde durante a doença, agonia e até na morte, por meio de medidas 
paliativas, utilizando para este fim a literatura. Concluímos então, o quão fundamental é que esses pacientes 
sejam cuidados como seres dotados de sentimentos, desejos e aflições; que possuem autonomia e uma história 
de vida agregada a valores, crenças e experiências. A comunicação eficiente é essencial, utilizando palavras de 
fácil compreensão, que crie um vínculo relacionado ao diálogo, à escuta e a atenção. Cabendo ao médico uma 
especial atenção a esses pacientes e uma participação ativa na sua qualidade de vida, com medidas de reabilita-
ção voltadas a evitar a sua apartação do convívio familiar e social, fatores fundamentais para a manutenção do 
equilíbrio físico e mental.
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UMA ABORDAGEM ÉTICA ÀS CLÍNICAS MÉDICAS POPULARES
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: É crescente o surgimento de clínicas médicas populares no país, que chegam como opção acessível 
aos até então, genuínos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que esgotados das inúmeras deficiências 
do sistema público ou insatisfeitos com os planos de saúde as veem como alternativa de valor acessível e sem 
burocracias. A oferta de atendimento especializado a um preço popular levanta questões éticas: a medicina está 
sendo explorada como comércio? Reduzimos a relação médico-paciente a médico-cliente? O objetivo desse es-
tudo é identificar e abordar as clínicas populares à luz do Código de Ética médica correlacionando com o papel 
do médico dentro da sociedade. Para atingir esse objetivo realizou-se revisão de literatura nas principais bases 
de dados de livre acesso, em textos publicados e em matérias de veículos de comunicação. A Humanização den-
tro dessa nova modalidade de atendimento é visível através dos preços acessíveis à população, que permitiram 
maior aproximação e acesso dos pacientes a seus médicos. E a valorização do trabalho médico nesse sistema 
tem o valor mercadológico maior que o oferecido pelos planos de saúde e pelo sistema público, ficando aquém 
apenas dos serviços particulares. A nova ética contemporânea constitui-se de uma ética pluralista, que aceita a 
diversidade de enfoques, posturas e valores. Sua perspectiva busca um serviço de saúde humanista, ético e que 
garanta a autonomia dos cidadãos enquanto usuários desses serviços.
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UMA ANÁLISE BIOÉTICA A RESPEITO DA DOENÇA CELÍACA
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MODALIDADE: Revisão crítica

Resumo: A fundamentação bioética de uma determinada questão deve prever a identificação de agentes e 
pacientes morais bem como das vulnerabilidades. Caso haja conflitos de valores entre as decisões dos agentes 
e consequência nos pacientes morais é necessário a intervenção de uma ferramenta que promova o diálogo 
por meio das argumentações de todos os atores envolvidos. Ressalva-se que os problemas bioéticos além de 
decorrentes das inovações e do rápido desenvolvimento tecnológico da humanidade, possuem abrangência 
global e são compostos por múltiplos agentes que ora se vem no papel de agentes e ora de pacientes morais, 
demandando uma análise mais profunda dos valores e fatores determinantes de suas escolhas. Espera-se que 
um adulto possua autonomia e criticidade para avaliar dentre os produtos oferecidos pelo comércio, àqueles 
que lhe causam mal, contudo, é possível identificar vulnerabilidades no paciente celíaco. Este deve ser analisado 
principalmente sobre o ponto de vista biológico inserido em um contexto evolutivo. A estrutura celular do ho-
mem é a mesma que dos outros seres vivos na terra e cada célula tem uma função específica, garantindo assim 
a manutenção da vida.  Quando ocorre o desequilíbrio fisiológico, ou seja, quando a homeostase é perturbada, 
pode resultar em doença. A doença celíaca é uma doença autoimune, crônica e está relacionada à intolerância 
permanente ao glúten. Caracteriza-se pela atrofia total ou subtotal das vilosidades do intestino, tendo como 
consequência a má absorção de nutrientes em indivíduos que são geneticamente suscetíveis. A relação entre 
fatores genéticos, imunológicos e ambientais justificam as diferentes alterações clínicas, histológicas e sorológicas 
que podem ser observadas nas diferentes fases do desenvolvimento da doença, destacando a característica da 
mesma. O tratamento consiste exclusivamente em uma dieta isenta de glúten, que é uma proteína presente em 
cereais como: trigo, aveia, cevada, malte e centeio e em suas farinhas e derivados.  

PALAVRAS CHAVE: BIOÉTICA. BIOLOGIA. DOENÇA CELÍACA.



ÍNDICE

276

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

UMA REFLEXÃO SOBRE A “EUTANÁSIA SOCIAL” DAS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS A 
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Adriana Belmonte Moreira¹

1. Terapeuta Ocupacional. Mestre e Doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo –USP. Profa. Adjunta do Curso de Terapia 
Ocupacional da Universidade Federal do Paraná – UFPR. adriana.belmonte@ufpr.br

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: A proposta do nosso trabalho é apresentar uma discussão sobre o conceito de “eutanásia social” 
ou mistanásia, a partir do pensamento de Giorgio Agamben, seguindo as reflexões do autor na obra Homo 
Sacer: o poder soberano e a vida nua. Nossa intenção é relacionar a condição das populações em situação de 
vulnerabilidade social extrema ou desfiliação - como as que se encontram em situações precárias de existência, 
abaixo da linha da pobreza, e em situação de rua – àquela que o autor nomeia de “vida nua” ou “vida sem valor”, 
exemplificada por ele através da situação de total exposição em que os judeus se encontravam nos campos 
de concentração nazistas. Partindo da concepção de mistanásia, ou “eutanásia social”, definida no contexto da 
bioética como “morte antes da hora” ocasionada por fatores exclusivamente sociais como a precariedade de 
recursos mínimos para a manutenção da vida, pretendemos realizar um debate sobre a realidade social brasi-
leira e sobre a responsabilidade do poder político e da sociedade em relação à condição de miséria, exclusão e 
estigmatização, na qual uma parcela da população ainda vive (ou sobrevive), e que pode ser caracterizada como 
cruel, desumana e desumanizante. Em tal contexto biopolítico (ou tanatopolítico), que engendra a condição que 
Agamben traduz como de “suspensão de todo direito” daqueles que se encontram na “zona de indiferença” 
eque não têm existência política, é urgente a garantia de direitos fundamentais às populações vulneráveis, sobre-
tudo o de participação sociopolítica, e de ações comprometidas e efetivas, por parte do conjunto da sociedade e 
dos operadores sociais e da saúde, orientadas por uma ética da responsabilidade coletiva, associada a uma ética 
laica de valorização da vida.
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VISITAS DOMICILIARES DO NUTRICIONISTA NO CUIDADO DOS PACIENTES NA 
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MODALIDEDE: Case

RESUMO: A visita domiciliar é um importante instrumento de atenção à saúde que permite, a partir do conhe-
cimento da realidade do indivíduo e sua família, fortalecer os vínculos do paciente, da terapêutica e do profis-
sional, assim como atuar na promoção de saúde, prevenção, tratamento de doenças e agravos. Sendo assim, cabe 
ao profissional nutricionista compartilhar o conhecimento sobre os alimentos e realizar ações que promovam a 
segurança alimentar e nutricional da população. Realizar visitas domiciliares de nutrição a população pertencen-
te à Unidade Estratégia da Família Moinho Velho, situada no município de Colombo – Paraná, durante período 
de estágio acadêmico. A partir do conhecimento da equipe de saúde sobre a comunidade e com o auxílio dos 
Agentes Comunitários de Saúde foram agendadas as visitas domiciliares a pacientes que necessitavam de amparo 
em relação à alimentação e ao acompanhamento do estado nutricional. Foram realizadas quatro visitas, cada uma 
com suas especificidades e diferenças. As famílias vivem em locais e em condições diferentes, são afetadas por 
fatores culturais, sociais, econômicos, educacionais de forma distinta. Foi possível, esclarecer dúvidas em relação 
à amamentação, a alimentação em casos de desnutrição, realizar avaliação nutricional em paciente acamado e 
auxiliar em caso de disfagia. Alguns pacientes agradeceram a visita e a disponibilidade da equipe em relação aos 
cuidados da nutrição. Neste trabalho pode-se concluir que a atuação do nutricionista no âmbito da Atenção 
Domiciliar não se limita somente a orientar a oferta de alimentos, mas também a acompanhar e dar o aconse-
lhamento nutricional necessário, principalmente em casos que o acesso a Unidade de Saúde é dificultado e o 
paciente não se consulta com frequência. 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A urgente necessidade de se preservar os recursos naturais, além de cativar jovens e adultos em 
ações que os tornem indivíduos conscientes, cuja busca é a qualidade de vida visando à sustentabilidade de si e 
também da sociedade, assim como de todos os animais mantidos sob nossa tutela ou não, foram palavras redigi-
das pelo Papa Francisco em sua encíclica sobre o cuidado da casa comum.  Estimular a biofilia, ou seja, necessida-
de natural do homem em manter contato com a natureza é um desafio para a educação da contemporaneidade. 
Dessa forma, o presente estudo (aprovado pelo CEP/PUCPR n.157.902) objetivou avaliar como as crianças do 
sétimo ano do ensino fundamental de escola pública e privada compreendem o termo bem-estar animal (BEA). 
Incialmente foi projetado o documentário “Animais seres senescentes” da WSPA para 1200 alunos e, então, ana-
lisada a percepção dos mesmos através da produção literária e artística sobre o tema. Os estudantes mostraram 
diferentes respostas de aceitação e compreensão do tema, representando às condutas de BEA associadas ao 
animal com o qual tem mais proximidade, como o cão (28%) e o gato (25%), elucidado através de produções 
literárias como: “Os cachorros são amigos do ser humano, eles nos acompanham a qualquer lugar” e “O cachor-
ro tem sempre a característica do dono, por exemplo: se o dono for alegre, o cachorro também é alegre”, isso 
pode ser explicado por meio da relação mimética elencando-se admiração estética ou atrativa³, em que homens 
e animais se reconhecem como iguais. A educação ambiental juntamente com a bioética são ferramentas indis-
pensáveis para estimular o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes, além de contribuir para construção de 
um cidadão autônomo e protagonista na tomada de decisões conscientes pautadas em valores morais comuns.   
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O Brasil tem passado por transformações socioeconômicas, demográficas e epidemiológicas im-
portantes, que modificam o perfil de saúde da população e coloca desafios para o sistema de saúde, dentro do 
campo da comunicação, que requer ações voltadas para mudança e melhora da qualidade de vida. Verificar a re-
lação da comunicação dentro do âmbito de saúde. Revisão bibliográfica realizada a partir de diferentes bases de 
dados. A variedade de significados e entendimentos sobre a comunicação (verbal e escrita) na Política Nacional 
de Humanização pode atrapalhar seu funcionamento. A preferência em informar e educar a população ainda se 
dá por meio da televisão, considerada como de massa. No entanto, a comunicação tem mostrado maior eficácia 
quando num processo de presença e maior proximidade entre os indivíduos, possibilitando ações mais eficien-
tes na prevenção e manutenção da saúde. Entre os profissionais e os usuários, ela é de extrema importância na 
transmissão de informações sobre riscos a saúde, no tratamento de temas de saúde nos meios de comunicação 
social e tecnologias digitais, na formação dos profissionais de saúde, nas intervenções públicas, na comunicação 
interna, e também na qualidade do atendimento. Para que ela aconteça eficientemente, tudo o que envolve a 
comunicação deve passar por uma alfabetização funcional, que é a capacidade de obter, processar e compreender 
informações básicas em saúde necessárias para a tomada de decisões. O estudo e atenção detalhada da forma 
como a comunicação existe, no âmbito do sistema de saúde, é imprescindível, pois muitas das mensagens que 
transmitimos são conscientes e controladas, mas muitas vezes transmitimos mensagens sem o nosso controle e 
isso pode influenciar negativamente na relação de respeito, empatia, solidariedade e acolhimento. A alfabetização, 
de ambos os lados, deve ser constante e contínua, para que as habilidades sejam bem desenvolvidas e ocorram 
em prol do benefício de todos. 
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em Bioética. alexandre.dhein@pucpr.br 

2. Especialista em Docência para a Educação Profissional. Professora do Curso de Gastronomia do Centro Tecnológico Positivo. 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Bioética. anaecampos@terra.com.br 

3. Doutora e Mestre em Odontologia Legal e Deontologia pela UNICAMP. Professora do Programa de Pós-Graduação em Bioética 
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.bhfranca@gmail.com 

4. Doutora em História. Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Bioética da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná.cilenex@hotmail.com 

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A confidencialidade na pesquisa está relacionada ao direito de garantia da preservação das infor-
mações e do sujeito participante, sendo uma obrigação legal e um dever de todos os profissionais e instituições 
que realizam pesquisas com seres humanos. Historicamente muito se sabe sobre as atrocidades ocorridas em 
pesquisas com seres humanos, tais como os experimentos nazistas com prisioneiros raciais, políticos e militares, 
ou ainda os crimes realizados por médicos durante as grandes guerras mundiais, e que geráramos julgamentos 
de Nüremberg. Os julgamentos de Nüremberg deram origem a um documento que descreve normas para a 
realização de pesquisas com seres humanos, sendo a garantia à privacidade e a confidencialidade das informações 
pessoais dos sujeitos envolvidos na pesquisa um dos seus princípios. Infelizmente este documento só obteve 
força legal e seus conceitos incorporados nas relações pesquisador-participante da pesquisa em 1964, através 
da Declaração de Helsinki. A partir daí, o pesquisador e todas as pessoas envolvidas na pesquisa passaram a ter 
o dever de preservar informações e impedir que as mesmas sejam utilizadas de forma inadequada, sendo o di-
reito à confidencialidade prerrogativa de todos os indivíduos, independentemente de sua faixa etária. No Brasil, 
a Constituição Federal garante a inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas e 
assegura o direito a indenização por dano moral ou material caso haja violação da mesma. Documentos como o 
Código Penal, a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos entre outros, asseguram o direito à privacidade do indivíduo. O termo de confidencialidade é o documento 
onde estão descritas as medidas que asseguram a confidencialidade e a privacidade do indivíduo que está sendo 
submetido a pesquisa, devendo ser assinado pelo pesquisador e pelos envolvidos na pesquisa, sempre observan-
do as regras das instituições onde serão realizadas as pesquisas. 

PALAVRAS-CHAVE: Confidencialidade. Pesquisa. Privacidade. 
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A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E NA QUALIDADE DE VIDA 
DA MULHER NO CLIMATÉRIO

Janaína Ramos Martins1; Mariana Campos Campana2; Talyta Daniela Floriano Quintamilha3; Keli Regiane Tomeleri da Fonseca Pinto4
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2. Profissional de Educação Física pós-graduanda na Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher da Universidade Estadual de 
Londrina/UEL. talyta1_daniela@hotmail.com

3. Enfermeira pós-graduanda na Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher da Universidade Estadual de Londrina/UEL. 
mariicampana@hotmail.com

4. Enfermeira Obstétrica. Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/UNESP. Docente 
do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina/UEL. tomeleri@yahoo.com.br 

MODALIDADE: Case

RESUMO: O climatério corresponde a uma fase na vida da mulher que compreende o final da vida reprodutora 
e o início da senilidade, marcado por eventos importantes como a última menstruação, é uma fase natural da 
vida pela qual a mulher passará. As alterações que influem na qualidade de vida e levam a mulher climatérica à 
insegurança ressaltam a importância do profissional de saúde nas orientações destas pacientes, restaurando seu 
equilíbrio físico e psíquico e reintegrando-as ao seu contexto social. Diante disso, tem-se por objetivo relatar 
a experiência da equipe de Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher, na reorganização de um grupo de 
artesanato composto por mulheres no climatério, em uma Unidade Básica de Saúde, do município de Londri-
na-Pr. Esse grupo acontece desde 2014 e a metodologia consiste no desenvolvimento de atividades artesanais 
manuais. Torna-se evidente que durante o grupo é possível observar a interação das mulheres nas atividades pro-
postas, facilitando também o entendimento e o envolvimento das profissionais com o trabalho, deixando clara 
a fundamental importância da atuação multiprofissional no grupo, na detecção de vulnerabilidades e demandas 
que muitas vezes passam despercebidas no atendimento do serviço de saúde. O grupo de artesanato também 
proporciona um momento saudável, tranquilo, interessante e prazeroso, compartilhando dúvidas e experiências 
vivenciadas pelas mulheres, com melhora no aspecto psicológico, diminuindo o risco de depressão e recebendo 
informações sobre o autocuidado, além de ocuparem seu tempo desenvolvendo trabalhos manuais que poderão 
futuramente contribuir para a economia familiar, se assim desejarem. A atuação multiprofissional garante um 
ambiente humanizado, contribuindo para a promoção e prevenção da saúde dessas mulheres, permitindo uma 
atenção qualificada nesse período de transição que muitas vezes compreende o conjunto de sintomas e sinais 
que prejudicam o bem-estar da mulher. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde da Mulher. Climatério. Qualidade de vida. 
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A ÉTICA NA PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO 
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3. Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Paraná. Docente do departamento de Enfermagem e Saúde 
Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. carolgonc@hotmail.com 

4. Enfermeira. Mestre em Tecnologia em Saúde pela Pontifícia Católica do Paraná. Docente do departamento de Enfermagem e Saúde 
Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa. miemukai@hotmail.com

5. Enfermeira. Mestre em Tecnologia em Saúde pela Pontifícia Católica do Paraná. Docente do departamento de Enfermagem e Saúde 
Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa. suvienscoski@hotmail.com 

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: As úlceras por pressão (UP) constituem um problema de saúde pública, bem como um desafio para 
a equipe multidisciplinar, apresentam elevadas incidências e prevalências, geram altos custos com tratamento, 
além de prolongar o período de internamento do paciente. Objetivou-se verificar os fatores de riscos para 
úlcera por pressão em três unidades de terapia intensiva (UTI). Trata-se de estudo observacional, transversal. 
Os critérios de inclusão foram: pacientes internados nas UTI no período da coleta de dados, e que concordaram 
participar da pesquisa, mediante assinatura do TCLE.  A coleta de dados envolveu as características do paciente 
e a avaliação dos fatores de risco mediante a escala de Waterlow. A análise de dados ocorreu por meio de tra-
tamento estatístico usando o programa SPSS v.13.0. Dos 22 pacientes participantes desse estudo nove tinham 
idade entre 23 e 59 anos os demais tinham idade ≥60 anos. Conforme a escala de Waterlow, dos pacientes que 
apresentaram UP, (18,1%) encontrava-se em risco, (22,5%) em alto risco e (13,6%) em altíssimo risco. Referente 
aos riscos, os que apresentaram mais frequência foram: idade ≥60 anos (58,3%), peso abaixo da média (41,7%), 
pele muito fina/quebradiça marcada (41,6%), uso de cateterismo vesical e nasogastrico/nasoenteral(100%), inerte 
ou dependente de cadeira de rodas (75%). Conclui-se que a utilização de uma escala preditiva é eficaz para ava-
liação dos fatores de risco e que contribui para desenvolver um plano de cuidados que vise prevenir as UP, evi-
tando imperícia e imprudência. 

PALAVRAS-CHAVE: Úlcera por pressão. Ética. Enfermagem. 
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A FAMÍLIA E O PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL: UMA QUESTÃO HUMANA E 
BIÓETICA 

Maria Leoni Valle1; Eduarda Scheffer2; Emília Gabriela Pudelko Kopytowski2; Renata Teixeira Bertão2 

1. Professora Mestre do Curso de Enfermagem da PUCPR. maria.valle@pucpr.br 

2. Acadêmica do Curso de Enfermagem da PUCPR. 

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A doença mental é uma alteração dos processos cognitivos e afetivos do desenvolvimento que se 
traduz em perturbações relacionadas ao raciocínio, ao comportamento e a compreensão da realidade. No Brasil, 
a estimativa é de que 23 milhões de pessoas passem por tais problemas. As dificuldades que as famílias enfren-
tam ao receberem um diagnóstico de transtorno mental de um familiar são significativas mesmo com todos 
os avanços advindos da reforma psiquiátrica no Brasil, que instituiu por meio das políticas públicas os serviços 
comunitários de saúde mental e as comunidades terapêuticas que devem atender o paciente a partir dos prin-
cípios de justiça, equidade e solidariedade. Identificar as percepções e mudanças que acometem os familiares 
dos pacientes com transtornos mentais. Realizada uma revisão de literatura de artigos indexados em banco de 
dados SciELO, entre os anos de 2008 a 2014 num total de 10 artigos selecionados. As percepções que foram 
identificadas pelas famílias ao se depararem com o diagnóstico de transtorno mental de seu familiar foram: im-
potência, medo do desconhecido, vergonha e culpa e ainda a negação da nova condição de saúde do seu familiar. 
E as mudanças que ocorrem são significativas, pois a sobrecarga familiar é a mais citada nos artigos estudados 
além da necessidade da seleção de um cuidador, culminando com problemas de ordem emocional econômica 
e social. O preconceito frente à pessoa com transtornos mentais, dificulta a convivência deste, no meio social, 
necessitando de implementação das políticas públicas para o enfrentamento desta nova condição de saúde. O 
papel dos serviços de atenção primária e secundária à saúde com a articulação das equipes multidisciplinares é 
de fundamental importância para ajudar as famílias no cuidado integral aos pacientes com transtornos mentais 
e também na ressocialização destes indivíduos.

PALAVRAS-CHAVE: Transtornos mentais. Saúde mental. Comunidade terapêutica. 
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A HUMANIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA INTERAÇÃO NECESSÁRIA 
NO CONTEXTO DA PSICOLOGIA

Gerson José Pereira Cardoso1; Natália de Camargo Peres2; Nilceia Fernando2; Denecir de Almeida Dutra3; Letícia Passos de Melo 
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: O cuidado com a saúde física e mental da criança é de grande relevância no papel da psicologia. A 
psicologia surge nesse contexto com intuito de resgatar para a criança e familiares ferramentas que ofereçam 
potencialidades para uma saúde coletiva, diminuído dessa forma a probabilidade de adoecimentos. Além disso, 
as mudanças no grupo familiar trouxerem algumas transformações na educação da criança. Este novo modelo 
de família chamada de nuclear, composta por pai, mãe e um ou dois filhos, acabou empurrando a educação para 
instituições escolares. Dessa forma, as crianças acabam ficando expostas também aos meios de comunicação 
e por ficarem imersas a muita informação, sem ter noção de limites, esbarram em problemas de socialização e 
civilização.  A educação articula-se com a comissura de humanização, processo fundamental na interface edu-
cação e saúde. Sendo assim salienta-se o importante papel do psicólogo na promoção de saúde e humanização 
da criança. Descrever a amplitude da psicologia no desenvolvimento infantil, servindo de reflexão na forma de 
humanizar. A matriz metodológica é indutiva descritiva sento de revisão bibliográfica com pesquisas em banco 
de dados, artigos Scielo, teses e dissertações, que abarcam a temática, utilizando os seguintes descritores “huma-
nização” e “desenvolvimento infantil”. A humanização possui uma relação harmônica de sujeito e realidade, onde 
a psicologia busca compreender o indivíduo na sua totalidade, porém considerando o contexto social e cultural 
de onde emerge cada criança. É fundamental que o psicólogo possa intervir no processo do desenvolvimento 
infantil vindo a garantir uma análise de prevenção do sofrimento psíquico. 

PALAVRAS-CHAVE: Humanização. Psicologia. Desenvolvimento infantil. 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A disponibilidade de recursos no ambiente antrópico favorece a proliferação de animais generalis-
tas e adaptáveis, cujo aumento populacional pode trazer impactos na saúde ou nos bens pessoais. Devido ao 
prevalecimento dos interesses dos seres humanos no contexto da saúde pública, objetivou-se avaliar valores 
e princípios éticos praticados no controle de pragas urbanas através de analise documental e entrevistas, am-
bos aprovados pelo CEP-PUCPR(nº 9022-123). Os sites de empresas controladoras de pragas foram catego-
rizados utilizando a técnica de Bardin, relacionando ética, controle, leis, identificação dos animais, prevenção, 
problemas e entrevistas. Dos 25 sites, 96,8% eram empresas privadas e 3,2% órgãos públicos, sendo que 94,1% 
não fazia referência à dor animal, e não citavam leis (81,2%). Animais como ratos (16,3%), cupim (9,5%) e aranhas 
(9,5%) foram os mais frequentes. O controle químico foi o mais expressivo (35,8%) e as empresas não dispo-
nibilizam métodos preventivos (21,5%) ou sugeriam a execução do Programa Integrado de Controle de Pragas 
(12,8%) com higienização/limpeza (15,2%). Os principais problemas causados pelos animais foram transmissões 
de doenças (36%) e prejuízos econômicos (28,1%). As 12 empresas entrevistadas via e-mail alegaram preocu-
pação com o sofrimento animal, minimizando-o com armadilhas menos prejudiciais e métodos preventivos. 
O estudo possibilitou traçar um panorama da concepção ética adotada pelo controle de pragas, sugerindo ser 
necessário integrar novos paradigmas sociais e acadêmicos quanto ao tratamento animal a fim de minimizar o 
sofrimento. A relação sociedade versus pragas tem contexto ético antropocêntrico e utilitarista, considerado 
pelas correntes éticas abolicionistas um motivo no qual os interesses do homem devem prevalecer sobre os dos 
animais. Contudo, entende-se que a aplicação dos princípios da precaução e responsabilidade com relação a todo 
ser vivo por meio de atitudes preventivas para evitar a proliferação desses animais é o melhor meio para evitar 
que se tornem um problema que demande medidas profiláticas.   

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Pública. Responsabilidade. Precaução. 
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Os cuidados paliativos implicam numa visão holística, que considera não somente a dimensão físi-
ca, mas também as preocupações psicológicas, sociais e espirituais dos pacientes, este cuidado integral engloba 
também a família e requer a participação de uma equipe multidisciplinar. O presente artigo se constituiu de uma 
reflexão bioética sobre a interdisciplinaridade dos profissionais de saúde que prestam atendimento aos cuidados 
paliativos. Foi realizado por intermédio de um levantamento bibliográfico utilizando-se a metodologia da análise 
do conteúdo. A abordagem multidisciplinar é de suma importância no cuidado paliativo, uma vez que implica em 
demonstrar que nenhuma profissão consegue abranger todos os aspectos envolvidos, destacando a significância 
do trabalho coletivo e permitindo entendimento entre os profissionais com o propósito de promover uma as-
sistência completa. Cada integrante da equipe realiza uma abordagem específica que contribui para melhora da 
qualidade de vida de todos os envolvidos, entretanto para que esta seja efetiva faz-se necessária a comunicação 
entre os membros da equipe, pacientes e seus familiares. A interdisciplinaridade é entendida como a necessidade 
de integrar, articular, trabalhar em conjunto. É um processo em construção onde estão envolvidas as diversas 
disciplinas e profissionais em busca de um objetivo comum a assistência integral. O trabalho interdisciplinar é 
resgatar o processo de aprender e conviver com o outro com respeito, colaboração, tolerância, a comunica-
ção autêntica, reconhecimento do saber e do fazer de cada um dos profissionais e a participação na tomada 
de decisão são aspectos indispensáveis para a concretização desse processo. A incorporação da compreensão 
pelo profissional sobre a integralidade do indivíduo a ser tratado, e a necessidade de se trabalhar em equipes 
multiprofissionais que se orientem na interdisciplinaridade é o grande desafio atual  na área de saúde,  que tem 
o propósito de alcançar o cuidar com excelência,  priorizando o acolhimento e o  cuidado humanizado.    

PALAVRAS-CHAVE: Cuidados Paliativos. Humanização da Assistência. Comunicação Interdisciplinar.
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A INTERFACE DA BIOÉTICA E A SAÚDE PÚBLICA ENTRE OS ANOS DE 2006 A 2015
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1. Docente da Faculdade Santa Marcelina. Mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo. Especialista em Bioética pela 
Universidade Federal de Lavras. Enfermeiro e Coordenador do Centro de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da 
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2.  Discente do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Santa Marcelina.

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de revisão de bibliográfica que teve como objetivo analisar a interface da 
bioética com a saúde pública entre os anos de 2006 a 2015. Os descritores utilizados foram “bioética” e “saúde 
pública” na base de dados LILACS. Encontramos 33 publicações, sendo o idioma português de maior prevalência 
com 60,6%; o ano de 2012 representou o com 24,2% foi aquele com mais publicação; os estudos descritivos 
foram os mais evidentes com 63,6%. Em relação às confluências entre os saberes, emergiram: Direitos Humanos; 
Autonomia; Promoção da saúde; Interdisciplinaridade; Dignidade de vida; Saúde como direito; Respeito a moral; 
Ensino da bioética; Bioética da proteção; Determinantes sociais; Beneficência; Principio da precaução e Huma-
nização. Com relação aos conflitos da bioética com a saúde pública, destacamos: Desigualdade social; Violências 
infantil, sexual e gênero; Saúde indígena; Aborto; Sigilo; Terminalidade de vida; Drogas ilícitas; Uso de pesticidas e 
Saúde mental. Concluímos que a reflexão ética pode embasar políticas públicas de saúde que visem à promoção 
da saúde e a autonomia da pessoa, em direção à dignidade de vida, aos direitos humanos e ao desenvolvimento 
das relações humanas na construção do sistema de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Bioética. Saúde Pública. Ética.



ÍNDICE

289

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética
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PR. wellingtonferreira42@gmail.com 

3. Professor, Doutor em Geografia da Saúde pela Universidade Federal do Paraná, Docente no Departamento Ciência da Saúde pelo 
Centro Universitário Campos de Andrade Uniandrade. denecir.dutra@terra.com.br

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Atualmente no Brasil, há 23 milhões de indivíduos com faixa etária maior de 60 anos, contudo, es-
tima-se que em 2050 haverá 64 milhões. Correspondendo a 30% da população, chegando a 63,2 pessoas de 60 
anos ou mais para cada 100 em idade potencialmente ativa em 2060. Em linhas gerais torna se desafiador para 
a área da saúde, correlacionando agrupo de risco nutricional, devido à alteração no metabolismo resultando 
em carências nutricionais de micro e macro nutrientes. Analisar aspectos da humanização e interações com a 
nutrição na alimentação na terceira idade. Matriz dedutiva, exploratória e descritiva partindo se, de uma revisão 
bibliográfica sobre temática onde os descritores utilizados foram: ‘educação nutricional’, ‘terceira idade’, ‘huma-
nização’, utilizados estes nas revistas de nutrição online e como trabalho no banco de dados do Scielo e da USP 
no ano de 2010 a 2015, para tal utilizou-se, 06 artigos e teses. Achados apontam uma divisão em diferentes eixos 
distintos; cuidados da alimentação saudável frente ao envelhecimento da população. A avaliação subjetiva global 
(ASG) no contesto nutricional do idoso, perante a efetividade do diagnostico, frente ao comportamento alimen-
tar da pessoa relacionando com a humanização da nutrição da mesma. Contudo, demonstrado a importância da 
humanização na relação entre o indivíduo e o alimento. A qualidade de vida das pessoas da terceira idade é um 
desafio, que tende medicalização do alimento. Dessa forma a humanização perante a nutrição é algo que vai além 
da escolha e preparo dos alimentos saudáveis, envolvendo a aplicabilidade de processos relevantes na recupera-
ção da qualidade humanística da pessoa idosa. 

PALAVRAS-CHAVE: Humanização. Educação Nutricional. Terceira Idade. 
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A PRESENÇA DAS DOULAS E A HUMANIZAÇÃO DO PARTO 
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2. Psicóloga. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria. andressasmayer@
gmail.com

MODALIDADE: Revisão Crítica 

RESUMO: Em 2015 a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou o Brasil como o país com maior índice de 
cesáreas no mundo. A taxa de cesariana situa-se entre 40% a 85% dos partos que são realizados, em relação aos 
10% a 15% recomendados pela OMS.  Em meio a uma predominância nacional desse modelo hospitalocêntrico 
e intervencionista, há o surgimento das doulas e o crescente número dessas mulheres buscando esse tipo de 
apoio. Assim, esse estudo tem como objetivo discutir questões sobre a presença das doulas e a Política Nacional 
de Humanização (PNH), tendo em vista os desafios e as possibilidades diante das práticas e intervenções em 
partos naturais e cesarianos. Foi realizada uma revisão crítica de literatura a respeito dessas questões, buscando 
estudos relevantes e textos base lançados pelo Ministério da Saúde. Nesse sentido, fundamentando-se em res-
peito à mãe e ao bebê, a prática das doulas proporcionam a parturiente a protagonização do seu parto, contri-
buindo na comunicação de informações e possibilidades de escolha, colaborando para empoderamento, resgate 
e fortalecimento da confiança dessas mães no processo natural de parir. Nota-se que essas práticas oportunizam 
para um olhar mais humanizado sobre o parto, promovendo consideráveis benefícios às mães nesse processo, 
Em relação ao desenvolvimento do parto, as mulheres em acompanhamento contínuo de doulas realizam mais 
partos espontâneos vaginais, com menos chance de serem submetidas ao parto instrumental ou cesariano, com 
menos intervenções medicamentosas, e se sentem mais satisfeitas com as experiências desses processos. Dessa 
forma, destaca-se a importância sobre a assistência ao parto humanizada, e em suas muitas versões, expressando 
uma mudança na compreensão desse processo como experiência materna, resgatando o caráter natural, íntimo 
e singular do nascimento, no qual a mulher possa atuar de forma ativa, com o mínimo de procedimentos inter-
vencionistas.  
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ACADÊMICOS DE SAÚDE E CONFLITOS ÉTICOS NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A escola médica deve proporcionar aos acadêmicos o desenvolvimento da capacidade de lidar com 
as questões no campo da moral, inerentes ao exercício da profissão. A educação para o século XXI tem como 
um dos pilares o aprender a viver juntos e o aprender a viver com os outros; considerado um dos maiores de-
safios da educação. O presente estudo tem por objetivo verificar a ocorrência de conflitos éticos nas relações 
interpessoais de acadêmicos, no âmbito da universidade. Trata-se de estudo do tipo quantitativo, de delineamen-
to transversal e descritivo. A população do estudo  foi composta por acadêmicos do curso de medicina da uma 
universidade pública de Minas Gerais, Brasil. A coleta de dados ocorreu a partir de um questionário estruturado. 
A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos sob parecer consubs-
tanciado de nº 845.561. A análise estatística foi descritiva em valores absolutos e percentuais. Participaram do 
estudo 281 estudantes, de todos os anos do curso médico. Conflitos éticos foram destacados nas diferentes  
relações interpessoais dos acadêmicos. Observou-se  para a relação com o paciente uma menor prevalência de 
estudantes que vivenciaram conflitos (51/18,5%), seguida pela relação entre eles mesmos, acadêmico-acadêmico 
(108/39,3%). A maioria dos estudantes (164/59,6%) apontou ter vivenciado conflitos éticos na relação entre 
acadêmico e docente. Destaca-se a necessidade de se trabalhar conteúdos de formação ética e humanista entre 
os graduandos de medicina, uma vez que a vivência de conflitos éticos foi destacada em diferentes relações in-
terpessoais, principalmente entre acadêmico e docente. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação médica. Estudantes de Medicina. Ética.  
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MODALIDADE: Case

RESUMO: O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo visa contribuir com a saúde e a qualidade de vida da 
sociedade buscando o atendimento humanizado na execução de suas atividades de assistência, ensino e pesquisa, 
amparada pela Política Nacional de Humanização. O Núcleo de Pesquisa Clínica deste hospital oferece alter-
nativas promissoras de tratamento que ainda estão em desenvolvimento com ações embasadas em princípios 
éticos e humanizadas aos sujeitos participantes dos projetos de Pesquisa, produzindo conhecimento científico 
para a área oncológica. Relatar as ações de Humanização do Núcleo de Pesquisa Clínica. Mapeamento das ações 
de humanização adotadas pelo Núcleo de Pesquisa Clínica. As ações incluem: A revisão do texto do termo de 
consentimento livre esclarecido, oferecido ao voluntário para leitura, garantindo que a linguagem esteja acessível 
e respeitando a legislação vigente, ética e heterogeneidade cultural; Realização do atendimento de enfermagem 
baseado no modelo assistencial Primary Nurse, no qual o Enfermeiro Referência tem o intuito de gerar um 
vínculo com o paciente para seguimento de sua assistência e garantir o processo da Pesquisa com segurança 
e ética por equipe capacitada no projeto de Pesquisa; Orientação sobre o processo de descontinuação do pa-
ciente incluído no projeto de Pesquisa para que tenha continuidade do atendimento adequadamente informado 
e em acolhimento dentro de todas as áreas da Instituição; Manutenção do conceito de que os pacientes da 
instituição devam possuir tratamento semelhante, independente da participação em projetos de pesquisa, que 
exigem acompanhamento específico devido ao tratamento experimental. As ações de Humanização do Núcleo 
de Pesquisa Clínica têm o intuito de manter o paciente inserido dentro de um projeto de pesquisa em atendi-
mento humanizado e garantindo condições éticas para minimizar possíveis estressores desde a sua seleção até 
a descontinuação, prezando pela sua segurança, confidencialidade e autonomia em todo o processo assistencial. 

PALAVRAS-CHAVE: Ética em Pesquisa Clínica. Humanização em saúde. Oncologia. 
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5. Especialista em educação – Unimontes.dardesouto@bol.com.br 

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A Política Nacional de Humanização (PNH) do sistema de saúde brasileiro estabelece o acolhimento como um 
processo das práticas de atenção e promoção da saúde. O acolhimento é comumente usado para expressar as relações 
interpessoais entre usuários dos serviços e profissionais na atenção à saúde. Este estudo tem por objetivo descrever a 
avaliação das equipes de saúde da família quanto ao acolhimento à demanda espontânea nas unidades de saúde. Trata-se 
de estudo quantitativo, transversal e descritivo. A população do estudo  foi composta por profissionais que compõe as 
equipes de saúde da família, que responderam ao questionário pelo consenso da equipe. O estudo foi conduzido em cidade 
de porte médio, em Minas Gerais, Brasil. A coleta de dados ocorreu a partir de um questionário estruturado utilizado pelo 
Ministério da Saúde para avaliação da melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Este estudo utilizou as questões: 
A equipe realiza acolhimento à demanda espontânea? A equipe realiza o primeiro atendimento às urgências? As respostas 
respeitavam uma escala de zero a dez pontos. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 
Humanos sob parecer nº 704.718/2014. A análise estatística foi descritiva em valores absolutos e percentuais. Para as ques-
tões avaliadas neste estudo participaram 73 de 75 equipes de saúde da família cadastradas no município em 2014. A maioria 
das equipes (41/54,7%) avaliou em 9 e 10 as unidades de atenção básica quanto à realização do acolhimento à demanda 
espontânea. Também para o primeiro atendimento às urgências básicas 37/49,3% equipes pontuaram 9 e 10 pontos para 
o atendimento aos quadros agudos, clínicos, traumáticos ou psiquiátricos. Constata-se que o acolhimento acontece como 
prática de atenção em grande parte das unidades de saúde da família, em consonância com o proposto na PNH. 

PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento. Saúde Pública. Bioética.
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4.  Aluna de graduação do curso de nutrição da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. dayane-duda@hotmail.com

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A Organização Mundial da Saúde propõe um modelo de atenção à saúde para o paciente oncoló-
gico no fim da vida (POFV), em que as prioridades fundamentais são a qualidade de vida (QV), o controle dos 
sintomas e o alívio da dor e do sofrimento humano, definindo este modelo como cuidados paliativos (CP). Com 
os avanços biotecnocientíficos da atualidade, que possibilitam o prolongamento da vida, a alimentação passou a 
ter um papel ainda mais central para o alcance da qualidade desta. Este estudo tem como objetivo geral discutir 
sobre a alimentação do paciente oncológico no fim da vida em uma perspectiva da bioética. Especificamente, 
busca-se refletir sobre a vulnerabilidade, autonomia e a dignidade do POFV e  discutir sobre adequação de me-
didas em relação à alimentação do mesmo. Considerou-se a fase de final da vida, a partir do momento em que o 
paciente inicia sua assistência em cuidados paliativos. A reflexão sobre a vulnerabilidade, autonomia e a dignidade 
do POFV, envolve a discussão sobre a obstinação terapêutica e limitação do esforço terapêutico, sendo proposto 
para esta última, um termo alternativo, “adequação de medidas”, adotando-se um modelo de atenção centrado 
na pessoa. Acredita-se que além de sua terminologia representar melhor os princípios dos cuidados paliativos, 
este modelo possa facilitar o processo comunicativo e, consequentemente a tomada de decisão consensual, 
compartilhada e mais assertiva para a condição atual do paciente, ou seja, no melhor interesse da pessoa. Esta 
proposta corrobora com os princípios da bioética, expostos no modelo principialista ou na Declaração Universal 
sobre Bioética e Direitos Humanos, que trazem o respeito à dignidade da pessoa humana como foco central. 

PALAVRAS-CHAVES: Alimentação. Bioética. Câncer. 
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2. Graduada em Ciências Biológicas e Pós-Doutora em Bioética. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. dpscientist@gmail.com

MODALIDADE: Revisão Crítica 

RESUMO: O objetivo do presente estudo é abordar questões relacionadas ao papel dos fatores genéticos 
sobre o uso e abuso do álcool numa perspectiva bioética. Para tanto foi conduzido uma análise crítica por meio 
de referências da bioética. É imprescindível ressaltar que o uso de álcool está presente na história da humani-
dade desde os primórdios. Faz-se necessário atentar-se ao fato de que a genética é um fator importante a ser 
considerado na dependência do álcool, pois influencia a probabilidade do indivíduo desenvolver o alcoolismo. 
Entretanto, não podemos afirmar que esse é o motivo principal, tendo em vista que diversos fatores contribuem 
para a dependência, tais como: fatores ambientais, psicológicos, socioeconômicos e culturais. Sendo a depen-
dência multifatorial, deve ser analisada em todos os âmbitos, pois desconsiderar a totalidade pode permitir que 
indivíduos mais suscetíveis permaneçam em condições de vulnerabilidade a sofrer acentuadamente a influência 
do meio em que se inserem.  A ponderação entre todos os fatores que contribuem para o alcoolismo passa pela 
compreensão de que não é possível determinar um padrão genético para esta característica. Considerar que os 
fatores biológicos sobrepõem os ambientais dilui a responsabilidade individual e social, assim como se apresen-
tam como realidade imutável. Contudo, se não considerarmos a ótica da genética, estaremos negligenciando o 
risco de exposição dos indivíduos que estão mais vulneráveis e propensos ao uso de álcool.

PALAVRAS-CHAVE: Alcoolismo. Genética. Bioética.
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4. Professora Titular de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Integrante do Programa de Pós-Graduação 
em Direito Econômico e Socioambiental (Mestrado e Doutorado) e do Programa de Pós-Graduação em Bioética (Mestrado), da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná.  jumeirelles29@gmail.com

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Não há dúvidas de que pesquisas envolvendo seres humanos são importantes para o avanço da 
tecnociência, sendo inclusive utilizadas para melhorar as condições de existência da humanidade. Por meio de 
experimentos envolvendo seres humanos, é possível alcançar novas descobertas, tais como foram a penicilina 
e várias das vacinas existentes atualmente. Contudo, todo ensaio que utilize seres humanos como objeto de 
pesquisa deve legitimar-se. A razão dessa preocupação inicial reside no reconhecimento de que o ser humano 
deve ser tratado como um fim em si mesmo, e não como instrumento. O objetivo deste trabalho é, por meio de 
revisão crítica, destacar os aspectos criminais relacionados às pesquisas clínicas, a responsabilidade de cada um 
dos envolvidos, bem como a aplicação de possíveis penalidades. É importante ressaltar que o fato de se obter do 
participante um termo de consentimento para a realização da pesquisa, não afasta de forma alguma a eventual 
responsabilidade penal do pesquisador. A preocupação com a segurança e proteção dos participantes de pesqui-
sa data de tempos remotos. O progresso da normatização da pesquisa envolvendo seres humanos é demarcado 
por situações consideradas abusivas para com os seus participantes. Desde a Grécia Antiga, essa preocupação 
sempre se fez presente, advinda na época do Juramento de Hipócrates. Além de ser signatário dos principais 
documentos internacionais relativos às pesquisas com seres humanos, o Brasil possui normativa própria que 
regulamenta essas pesquisas. O presente artigo aborda os preceitos da Constituição Federal de 1988, a qual 
estabelece como principio fundamental a dignidade da pessoa humana, bem como a preservação dos direitos 
fundamentais e as penalizações previstas pelo Código Penal Brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Fundamentais. Pesquisas com Seres Humanos. Responsabilidade Criminal.
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 APOIO AO AUTOCUIDADO E AMPLIAÇÃO DA AUTONOMIA DE PESSOAS VIVENDO COM 
DOENÇAS CRÔNICAS  

Orlene Veloso Dias1; Kênia Souto Moreira2; Simone de Melo Costa3; Maria Aparecida Vieira4 

1. Enfermeira. Doutora em Ciências. Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes. 
orlenedias@yahoo.com.br

2. Enfermeira. Mestre em Cuidado Primário em Saúde – Unimontes. keniasoutomoreira@hotmail.com

3. Cirurgiã-dentista. Doutora em Odontologia – Saúde Coletiva. Departamento de Odontologia e Mestrado Profissional em Cuidado 
Primário em Saúde – Unimontes. smelocosta@gmail.com

4. Enfermeira. Doutora em Ciências. Departamento de Enfermagem e Mestrado Profissional em Cuidado Primário em Saúde – 
Unimontes. di.vieira49@gmail.com 

MODALIDADE: Relato de Pesquisa 

RESUMO: A atenção básica deve desenvolver ações no sentido de apoiar o autocuidado e a autonomia de indi-
víduos convivendo com doenças crônicas. Este estudo tem por objetivo verificar junto às equipes de saúde da fa-
mília a realização de ações de apoio ao autocuidado e ampliação de autonomia de pessoas com doenças crônicas. 
O estudo é do tipo quantitativo, transversal e descritivo. A população do estudo  foi composta por equipes de 
saúde da família, que responderam à questão da pesquisa após consenso entre os profissionais. O estudo foi rea-
lizado em cidade de porte médio, em Minas Gerais, Brasil. A coleta de dados ocorreu a partir de um instrumen-
to estruturado utilizado pelo Ministério da Saúde para avaliar a melhoria do acesso e da qualidade da atenção 
básica na rede do Sistema Único de Saúde. A questão deste estudo foi: A equipe de atenção básica realiza ações 
de apoio ao autocuidado e ampliação de autonomia das pessoas com doenças crônicas? A resposta adotou uma 
escala de zero a dez pontos. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos 
sob parecer nº 704.718em 2014. O tratamento estatístico envolveu a análise descritiva em valores absolutos e 
percentuais. Para o item avaliado neste estudo participaram 70 de 75 equipes de saúde da família do município. 
Entre as equipes observou-se que 5/6,7% avaliaram a equipe como zero para ações de apoio ao autocuidado e 
ampliação da autonomia; para os pontos 1,2 e 3 foram detectadas igualmente três equipes para cada um desses 
pontos; para a pontuação 4 e 5 foram observadas igualmente seis equipes;  6 pontos foram apresentados para 
8/10,7% das equipes; 16/21,3% avaliaram com a pontuação sete; o ponto 8 foi para 9/12,0%; a pontuação 9 foi 
para 7/9,3% e por fim, os 10 pontos foram observados para 4/5,3%. Concluiu-se que há necessidade de investir 
na capacitação dos profissionais de saúde para que possam desenvolver ações para motivação do autocuidado e 
ampliação da autonomia junto aos pacientes assistidos nas unidades de estratégia de saúde da família. 

PALAVRAS-CHAVE: Autocuidado. Autonomia. Saúde Pública.
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AS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E OS 
SERVIÇOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA: UM OLHAR BIOÉTICO

 Marcos Mesquita Filho1; Gabriela Monteiro Carvalho de Oliveira2; Josivane Moura Rocha Marques3; Giulia Cristina Nunes do Prado 
Santos4

 
1. Médico. Doutor. Mestrado em Bioética. Curso de Medicina - Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre, MG. mesquita.filho@

uol.com.br 

2. Acadêmica do Curso de Medicina - Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre, MG. gabrielamonteiro58@gmail.com 

3. Acadêmico do Curso de Medicina - Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre, MG. josivane@gmail.com 

4. Acadêmica do Curso de Medicina - Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre, MG. giuhnunes@gmail.com

MODALIDADE: Relato de Pesquisa 

RESUMO: Este trabalho se propõe a analisar a situação de indivíduos que sofreram internações hospitalares 
por causas redutíveis por atenção primária em Saúde e sua relação com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
em um enfoque bioético. Estudo longitudinal, retrospectivo que entrevistou 45 pacientes internados por condi-
ções sensíveis à Atenção Primaria. Os sujeitos do trabalho se caracterizaram por serem idosos (média de 66,24 
anos); brancos 62,2%; Sexo feminino (55,6 %). Residentes em zona urbana (68,9%). Mais da metade (56,8%) es-
tudaram até por 5 anos, sendo que 86,7% cursaram no máximo até o curso fundamental.  A maioria era católica 
e 68,9% faziam parte das classes B ou C. Principais causas de internação: Aparelho circulatório (58,0%); 81,4% 
de todos os casos sofreram internações anteriores pelo menos motivo atual. Em 51,1% dos casos, o estado de 
saúde foi considerado ruim desde antes da internação. Em 71,1% dos casos já havia necessidade de internação 
ao procurar o serviço de saúde (sendo o mais procurado o pronto-socorro). A maioria informou que era por-
tadora do problema de saúde que causou a internação, já vinha usando medicamentos para este agravo, com 
descompensação de seu quadro clínico. A utilização de serviços de APS, através de serviços de Saúde da Família 
(ESF) foi relatada por 73,3%, sendo que 55,6% informaram ser este o principal serviço frequentado. Observou-se 
73,3% dos pacientes que nunca tinham recebido qualquer tipo de ação preventiva, mas 68,9% dos pacientes que 
recebiam visitas domiciliares, porém 40,9% dos pacientes relataram dificuldades para marcar consulta nos postos 
de saúde. A ESF demonstrou insuficiência em suas ações de controle das doenças sensíveis à atenção primária. 
O ESF não cumpriu seu papel bioético de proteção deixando de acolher seres humanos contra ameaças que 
podem prejudicar de maneira irreversível suas existências. 

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde. Saúde Coletiva. Bioética.
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AS SOCIEDADES RURAIS DIANTE DA CRISE HÍDRICA: O OLHAR DA BIOÉTICA 
AMBIENTAL 

Marta Luciane Fischer1; Thiago Rocha da Cunha1; Caroline Filla Rosaneli1;Anor Sganzerla1; Renata Bicudo Molinari2 

1. Docente do Programa de Pós-graduação em Bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

2. Mestre em Bioética pelo Programa de Pós-graduação em Bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. renatabmolinari@
hotmail.com

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A crise hídrica afeta a vida de toda a biodiversidade e nas sociedades rurais a escassez de água 
torna as formas de vida ainda mais vulneráveis. Objetivou-se avaliar como meio científico tem abordado a 
crise hídrica e como o meio rural tem sido compreendido neste processo por meio da análise de 2.899 tex-
tos científicos de 2000 e 2014, correspondentes a 47,6% aos estudos direcionados à água como recurso e 
suprimento, congregando os temas água potável, subterrânea, rios, aquíferos, absorção e escoamento e 32,1% 
dos registros ao manejo da água, incluindo temas como questões de sustentabilidade, reservas, dessalinização, 
reuso e conservação. Identificou-se que o pouco interesse que o meio científico tem em discutir os reais pro-
blemas éticos relacionados à crise hídrica faz com que não se tenha um retrato real de quem são os vulneráveis. 
Para superar essa realidade propomos a bioética ambiental, com sua metodologia baseada no diálogo interdis-
ciplinar como a ferramenta capaz de ouvir e unir os diferentes interesses sejam humanos ou da natureza, bem 
como para evidenciar as verdadeiras causas da crise hídrica. O presente estudo ilustra o pouco interesse em 
discutir aspectos éticos relacionados com a crise hídrica impossibilitando a identificação dos grupos vulneráveis 
mesmo em um segmento para o qual é atribuída grande responsabilidade na geração e na mitigação do problema, 
como a agricultura. É fundamental a identificação dos agentes e pacientes morais e as vulnerabilidades, para que 
seja possível avançar em busca de uma solução consensual e justa para este problema complexo e global. As-
sim, entende-se que a bioética ambiental representa um instrumento de promoção de diálogo e de reflexão da 
sociedade que viabiliza questionar os princípios e valores praticados no atual modelo de desenvolvimento, que 
nessa situação específica se materializa na questão da crise hídrica, mas que pode se manifestar em tantas outras 
situações como clima, poluição ou fome. 

PALAVRAS-CHAVE: Água. Ambiente. Ética. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DOMICILIAR: UMA ESTRATÉGIA PARA A 
HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

Rita de Cássia de Oliveira Quintanilha Pereira¹; Zenith Rosa Silvino² 

1. Enfermeira. Licenciatura em Enfermagem e Clinica Cirurgica (UFF). Especialista em Gestão em Saúde pela ENSP/FIOCRUZ. 
Especialista em  Infecção Hospitalar pela Faculdade Gama Filho. MBA pela UERJ. ritaq@ig.com.br 

2- PhD, Professora Titular - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF)

MODALIDADE: Case

RESUMO: O Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) é indicado para pessoas que apresentam dificuldades temporá-
rias ou definitivas de sair do espaço da casa¹. A atenção domiciliar visa proporcionar ao paciente um cuidado mais próximo 
da rotina da família, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, além de estar no aconchego 
do lar¹. Surge como uma maneira diferenciada de organizar a atenção à saúde contribuindo ativamente para a produção 
da integralidade e da continuidade do cuidado². Neste estudo, apresenta-se o caso de um paciente em atenção domiciliar 
com condição crônica à saúde e dificuldade de locomoção tendo por objetivo descrever o cuidado de enfermagem no 
tratamento de feridas infectadas em membro inferior e região inguinal, assim como orientação familiar para o cuidado 
diário dessa lesão. Trata-se de um relato de experiência, sobre a prática do cuidado de uma enfermeira a um paciente 
renal crônico em atenção domiciliar, no período de fevereiro a abril de 2016. A estratégia utilizada pela enfermeira visou 
o diagnóstico e identificação de cobertura apropriada para a ferida, orientação e treinamento da esposa do paciente so-
bre a troca diária do curativo. Concluiu-se que o cuidado de enfermagem domiciliar foi um instrumento importante no 
tratamento das lesões do paciente, uma vez que evitou uma re-internação, reduzindo as chances de infecção hospitalar, 
proporcionando um tratamento em seu ambiente familiar. É possível agregar a família no contexto do cuidado domiciliar, 
desde que, a família esteja disposta a aprender a cuidar da lesão, atentar para as anormalidades, seguir as orientações da 
enfermeira, visando à humanização do cuidado.  

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem Domiciliar. Curativos. Humanização da Assistência.
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ATENDIMENTO HUMANIZADO NO CÂNCER DE MAMA: UM CAMINHO PARA 
ENFRENTAMENTO DA DOR E SOFRIMENTO 

 Eliana Rezende Adami1 

1. Doutoranda em Farmacologia (UFPR). Mestre em Farmacologia (UFPR). Mestre em Bioética (PUC-PR). Programa de Pós-
Graduação em Farmacologia UFPR. Membro do Grupo de Pesquisa em Bioética, Humanização e Cuidados em Saúde, PUCPR. 

elianaradami@yahoo.com.br

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: O Câncer de mama causa alterações físicas, sociais, dor e sofrimento, que geram um grande impac-
to na qualidade de vida das pacientes. Considerando o exposto o objetivo do trabalho foi avaliar o impacto do 
atendimento humanizado pela equipe médica no enfrentamento da dor e do sofrimento causado pelo câncer 
de mama. Para isso, utilizou uma pesquisa transversal exploratória descritiva de abordagem quantitativa em 
uma amostra de 35 pacientes com câncer de mama. Todas as pacientes (100%) afirmaram que o tratamento 
humanizado ajudou no enfrentamento da dor e sofrimento. Sendo que 88,5% das pacientes responderam que 
o tratamento recebido foi de humanização ampla (respeitoso, atencioso, com consideração e sensíveis a dor e 
sofrimento), 8,6% que foi atencioso e 2,9% que foram sensíveis a dor e o sofrimento. Portanto, os resultados 
evidenciaram que o atendimento humanizado auxilia no enfrentamento da dor e do sofrimento das mulheres 
no pós-operatório. Para tanto, é necessário que os profissionais sejam qualificados e comprometidos, recebendo 
essa mulher com respeito, ética e dignidade, além de incentivá-las a exercerem sua autonomia no papel ativo da 
mulher no processo do tratamento e recuperação, como também para serem protagonistas de suas vidas, dando 
sentido e significado para o sofrimento e sua dor. 

PALAVRAS-CHAVE: Humanização. Câncer de mama. Dor/Sofrimento.
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ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NA ATENÇÃO BÁSICA NA PREVENÇÃO DE DANOS NAS 
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSIMISSÍVEIS (DCNT) 

Marina Katz1; Renata Cordeiro Fernandes²; Sandra Patrícia Crispim³  

1. Nutricionista. Universidade Federal do Paraná. mances.katz@gmail.com  

2. Nutricionista. Programa Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Universidade Federal do Paraná. 
renatacordeirofernandes@gmail.com  

3. Nutricionista. Docente departamento Nutrição. Universidade Federal do Paraná. crispim@ufpr.com.br 

MODALIDADE: Case

RESUMO: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) estão entre as principais causas de óbitos no 
mundo. Afetam a qualidade de vida do paciente, geram ônus para suas famílias, além de que se não cuidados os 
casos podem se agravar. O número de DCNT cresceu no Brasil juntamente com a transição demográfica, 
assim se fazem necessárias ações de proteção, recuperação e promoção da saúde para atender esta crescente 
demanda. Relatar experiência sobre o atendimento nutricional e acompanhamento à população que frequenta 
a Unidade de Saúde Estratégia da Família Moinho Velho localizada no município de Colombo – Paraná durante 
período de estágio acadêmico. Os atendimentos nutricionais ocorreram durante os meses de novembro e 
dezembro de 2015. Os pacientes eram agendados pela nutricionista do local. Para o atendimento clinico de pa-
cientes predominantemente idosos, muito baixa renda, analfabetos ou de baixa escolaridade em situação insegu-
rança alimentar e nutricional houve a necessidade de explicar a doença e os seus mecanismos, pois muito não a 
compreendiam. Em seguida, elencavam-se as prioridades no atendimento dietoterápico ao considerar condições 
financeiras, questões sociais, hábitos e cultura alimentar. Foram atendidos e acompanhados casos de Obesidade, 
Diabetes Melitus, Hipertensão Arterial, Doenças renais e Hiperuricemia. Houve predominância nos casos de 
Diabetes Melitus e Hipertensão Arterial. Notou-se que após abordar com o paciente suas questões de saúde 
estes se demonstraram mais interessados nas orientações nutricionais à medida que  foram compreendendo a 
relação da alimentação com sua doença. Conclui-se com essa experiência que é preciso compreender a reali-
dade do paciente, sua rotina, questões sociais, culturais e econômicas, para então conhecer suas dificuldades e 
estabelecer estratégias para a melhora de sua qualidade de vida. Além disto, é preciso sempre acompanha-lo para 
análise dos resultados e para se necessário alterar o plano de ação. 

PALAVRAS-CHAVE:  Acompanhamento. Atendimento nutricional. Doenças Crônicas não Transmissíveis. 
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BIBLIOTECA ITINERANTE CAMINHOS DA LEITURA 
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2. Acadêmica do módulo IV curso de medicina, UNIFOA - Centro Universitário Oswaldo Aranha. liviarocha174@gmail.com

3. Acadêmica do módulo III curso de medicina, UNIFOA-Centro Universitário Oswaldo Aranha. mayara_andrine@hotmail.com

4. Acadêmica do módulo VII curso de medicina, UNIFOA-Centro Universitário Oswaldo Aranha. Isadora.vieira@gmail.com 

5. Acadêmico do módulo IV curso de medicina, UNIFOA-Centro Universitário Oswaldo Aranha. joao_rangel@hotmail.com 

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A leitura abre horizontes. É através dela que o homem conhece, descobre, redescobre, cria, imagina, 
viaja... O livro é o elo que nos liga a outros povos, a outros tempos e a outros pensamentos. Desta forma, um 
povo que não lê, pouco conhece e sem conhecimento, não cria e tão pouco, modifica sua realidade. A Biblioteca 
Itinerante nasce desta necessidade: ultrapassar os muros levando à comunidade um contato direto com a litera-
tura e o que ela proporciona. O Projeto Biblioteca Itinerante Caminhos da Leitura, tem como objetivo Incentivar 
o habito da leitura, relacionar fatos reais a textos literários; promovendo através de sarau literário, de oficinas e 
da promoção de empréstimos de livros, um contato prazeroso com a literatura. Visa mostrar através da arte, a 
importância do contato com a literatura, revelando o poder da leitura e da escrita no desenvolvimento e evolu-
ção de um povo. A avaliação do projeto ficará por conta da participação da comunidade, prestigiando o evento 
como interagindo com as atividades. Esperamos que a cada encontro um número maior de público compareça 
e socialize-se, proporcionando uma troca de conhecimentos e propiciando alcançar o objetivo maior do projeto 
que é o incentivo a leitura. 

PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca Itinerante. Leitura. Conhecimento. 
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BIOÉTICA DA LIBERTAÇÃO: CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO DE LEONARDO BOFF 
PARA A BIOÉTICA 

Roberto Rohregger1; Anor Sganzerla2 
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roberto.r67@gmail.com.br 

2.  Doutor em Filosofia. Professor do Programa de Pós-Graduação em Bioética da PUCPR. anor.sganzerla@gmail.com  

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A Bioética deve ter um olhar especial para os que se encontram em uma situação fragilizada e de 
vulnerabilidade,  excluídos pela maximização do poder de alguns segmentos da sociedade que detém o controle 
político-econômico. A Teologia da Libertação causou um impacto e uma reflexão/reorganização por parte da 
igreja, isto é, ocorreu uma mudança de ação e até muitas vezes de estrutura eclesiástica com o advento das 
comunidades eclesiais de base (CEB’s). Essa renovação do pensar de parte da Igreja fez com que a “Igreja se 
fizesse povo”, e fosse ao encontro das necessidades da população mais carente. Nos seus escritos mais recentes 
Leonardo Boff amplia os conceitos intrínsecos na Teologia da Libertação, e afirma que não basta libertar o opri-
mido, faz-se necessário libertar a terra, a natureza; não basta mais incluir o ser humano no plano social, mas é 
urgente a inclusão do homem no meio ambiente; o ser humano não pode usufruir da extração e transformação 
da natureza como um “bios” que está fora desta, pois ele está inserido e é dependente das  “frágeis” estruturas  
de equilíbrio da natureza. Avaliar a estreita relação conceitual da Teologia da Libertação proposta por Leonardo 
Boff, para a Bioética. Pesquisa bibliográfica em artigos e livros comparando e contrapondo argumentos através 
de uma dialética crítica. A reflexão de Leonardo Boff a partir da ampliação do conceito de libertação, utilizando 
a perspectiva da ecologia social, da ética da virtude, do cuidado e de uma espiritualidade responsável pelos des-
tinos do planeta, pode apresentar uma significativa contribuição à bioética para a reflexão sobre a promoção de 
Justiça e equidade social, equilibrando com a fragilidade da vida.  

PALAVRAS-CHAVE: Bioética. Libertação. Vulnerabilidade.
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BIOÉTICA E CUIDADOS PALIATIVOS NA TERMINALIDADE DA VIDA: REVISÃO 
INTEGRATIVA
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O avanço da tecnologia e das ciências biomédicas aumentou consideravelmente a sobrevida de pa-
cientes com doenças incuráveis. Com isso, criam-se situações que envolvem dilemas éticos na fase final da vida 
do individuo em um sofrido processo de morrer. Caracterizar publicações disseminadas em periódicos on-line, 
no período de 2012 a 2015, que abordam a temática Bioética e cuidados paliativos na terminalidade da vida. Re-
visão integrativa da literatura, cuja coleta de dados foi realizada na Biblioteca Virtual SciELO e na Base de Dados 
LILACS, em setembro de 2015. Foi elaborada a seguinte questão “Qual a caracterização de publicações dissemi-
nadas em periódicos on-line, no âmbito da saúde, no período de 2012 a 2015, acerca da Bioética e dos cuidados 
paliativos na terminalidade da vida?”. Quanto aos periódicos selecionados, destacou-se a Revista Bioética; o 
ano de 2015 correspondeu ao período com o maior número de artigos publicados. Emergiram duas categorias 
temáticas: bioética em cuidados paliativos; e dilemas bioéticos acerca do fim da vida. Os estudos expressam a 
preocupação diante de dilemas éticos, bem como reconhecem o valor da Bioética para nortear a prática dos 
profissionais e humanizar o cuidado com o doente terminal.  

PALAVRAS-CHAVE: Bioética. Cuidados Paliativos. Doente Terminal.  
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BIOÉTICA E PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL
 Célia Inês da Silva1; Daiane Priscila Simão-Silva2 

1. Docente do Programa de Graduação em Direito da PUCPR. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Bioética. 
celiasil2008@hotmail.com 
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A violência sexual contra criança atinge cerca de 1 em cada 8 crianças no mundo. O presente traba-
lho buscou avaliar se as crianças estão amparadas legalmente contra a violência sexual na legislação brasileira no 
que se refere à proteção infantil. A metodologia de análise foi crítico-analítico numa perspectiva bioética. A Cons-
tituição Federal definiu como direito fundamental, o direito da criança e do adolescente, cabendo à Lei 8069, es-
tabelecer as regras práticas para sua aplicação, visando sempre o melhor interesse da criança. Na lei 8069/90, são 
detalhadas as definições e penalidades ao agente causador de danos à criança e ao adolescente, e dispõe sobre a 
criação dos Conselhos Tutelares nos municípios, que deverão garantir os direitos da criança e adolescente. A lei 
estabelece como dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. A legislação determina que todos 
são responsáveis pela proteção da criança contra qualquer tipo de violência, mas situações às quais a criança é 
exposta correndo riscos de sofrer violência sexual, não são evitadas e as legislações são próprias para remediar, 
punir, mas não para prevenir, evitar que o crime aconteça.  O Ministério da Saúde lançou em 2002 orientações 
para a pratica em serviço a Violência intrafamiliar, com o objetivo de apoiar, estados, e municípios, na elaboração 
de ações para promover a igualdade e o exercício dos direitos humanos. Há, portanto, por parte do governo, 
tanto federal como estadual e Municipal empenho, visando à proteção da criança e adolescente, para colocá-la a 
salvo da violência sexual, um dos crimes mais graves cometidos contra criança, pela sua vulnerabilidade e impos-
sibilidade de defesa. Mas é necessária a implantação destes programas com estrutura multidisciplinar, que possam 
prevenir a ocorrência da violência ou minimizar as consequências dela decorrentes.  

PALAVRAS-CHAVE: Prevenção. Direito da criança. Violência Sexual.
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BIOÉTICA E SAÚDE: A DIMENSÃO DA ESPIRITUALIDADE DO CUIDADO HUMANIZADO 
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4. Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor do Programa de Pós-Graduação em Bioética. 
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O presente estudo é uma abordagem sobre a dimensão da espiritualidade relacionada aos processos 
de cuidado e prevenção em saúde, no viés bioético. Em virtude dos princípios e fundamentos da Bioética, o ser 
humano se compreende em sua totalidade biopsicossocial e espiritual integrada e relacionada com o espaço 
universal. Neste contexto, se objetiva expor, a partir do estudo da literatura científica, a espiritualidade na saú-
de como forma de transcendência do cuidado com o doente. Compreende este estudo que a espiritualidade 
de quem cuida e de quem está sendo cuidado reverbera como atenção em saúde na qualidade da relação do 
encontro que se estabelecem entre si. Versa este encontro sobre o reconhecimento e respeito da dimensão e 
sentido da existência humana e também, sobre a integração do cuidado técnico equilibrado ao cuidado ético e 
humanizado para com o paciente.  A revisão literária contempla a experiência espiritual em saúde como sentido 
transcendente de compromisso e responsabilidade com o cuidado diante da vulnerabilidade humana e atenta re-
sultar na ressignificação e promoção da vida como fator preventivo de futuras doenças. Os estudos apontam a 
importância da espiritualidade sobre a saúde mesmo sendo de difícil mensuração, mas a compreensão de seu 
significado contribui para a prática do cuidar, para o cuidador e paciente enquanto seres únicos e relacionais, 
e intrínsecos à natureza humana. 

PALAVRAS-CHAVE: Espiritualidade. Bioética. Saúde. 
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BIOÉTICA, INFORMAÇÃO E A PERSPECTIVA DE CURA PARA DOENÇA DE ALZHEIMER  
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2.Bióloga. Doutora em Genética e Pós-doutora em Bioética. Docente do Programa de Pós-Graduação em Bioética da 
PUCPR. daiane.simao@pucpr.edu.br 

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A doença de Alzheimer (DA) aumenta progressivamente na população idosa, sendo uma das prin-
cipais causas de demência senil. É uma doença complexa, que atinge cerca de 5-10% de idosos com 65 anos e 
20- 40% com idade acima de 85 anos. O presente trabalho teve por objetivo conduzir uma reflexão, no âmbito 
da bioética, sobre a fragilidade das notícias de perspectivas de cura para DA. A pesquisa ocorreu através de uma 
análise crítica de reportagens sobre o tema e com revisão de literatura. São recorrentes as noticiais de que um 
novo gene ou proteínas serão capazes de trazer a cura para pacientes com DA. A cura é almejada, o processo 
de cuidar de um idoso acometido por essa patologia causa grande impacto emocional para os cuidadores, que 
vivenciam os efeitos físicos, psicológicos, sociais e financeiros desencadeados pela progressiva demanda de dedi-
cação que lhes é necessária ao longo do tempo. A perda da capacidade funcional é importante, pois com ela vem 
a finitude de sua autonomia, isso pode afetar a dignidade do idoso, que requere mais cuidados devido à fatores 
incapacitantes da doença. Logo, estes fatores elevam o nível de expectativa em relação a novas pesquisas na área. 
Contudo a DA é multifatorial, não sendo simples encontrar sua cura. As descobertas científicas são, muitas ve-
zes, evidências de parte do mecanismo de geração da demência, nem sempre condizentes com a geração de no-
vas drogas. Novos medicamentos para o tratamento de qualquer doença passam por inúmeros testes e podem 
demorar até 15 anos para chegar efetivamente a ser utilizadas na prática médica. É uma questão ética que as in-
formações fornecidas à população sejam divulgadas de forma coerente, demonstrando que existem progressos, 
mas sempre com a responsabilidade de evitar gerar falsas expectativas ou até mesmo o descrédito na ciência. 

PALAVRAS-CHAVE: Demência senil. Pesquisa. Divulgação científica.  
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BIOÉTICA: CONSTRUINDO VALORES AMBIENTAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL SOB A 
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2. Doutorado em Zoologia. Docente do Programa de Mestrado em Bioética. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. marta.
fischer@pucpr.br  

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: As questões ambientais têm se intensificado nas últimas décadas demandando mudanças significati-
vas de conduta, sendo este um dos maiores desafios da atualidade. Nesse contexto a escola se apresenta como 
um ambiente propício para a implementação de princípios éticos e morais relacionados à natureza e a vida. As-
sim, a presente reflexão crítica partiu de uma ação pedagógica realizada em uma escola da rede pública com es-
tudantes do ensino fundamental iniciada em 2015, a qual foi analisada utilizando-se os conceitos defendidos por 
Edward Wilson na sua hipótese da Biofilia. Segundo Wilson todo ser humano possui uma necessidade inerente 
de contato com a natureza, refletindo diretamente na sua saúde física, mental e emocional. A ação implementou 
um “departamento mirim de bioética ambiental” objetivando a incorporação de valores ambientais que regem 
não apenas a educação ambiental, mas a universalidade da vida. Estes foram integrados por meio do contato 
experiencial, cujo educador efetuou a concepção intrínseca da Biofilia, de que se a criança se conecta com os 
referenciais naturais durante a infância, esses se propagarão em longo prazo, superando o fracasso decorrente 
da educação meramente informativa. Para as crianças é primordial o simples fato de cultivar uma planta, vê-la 
nascer, se desenvolver, colher os frutos, sentir a textura das folhas e da terra. Essas experiências podem ser 
interpretadas como mecanismos de sensibilização e identificação com o ambiente natural, capazes de delimitar 
efetivamente atitudes do futuro cidadão. A ação por meio de atividades simples e criativas focou principalmente 
na replicação das condutas no ambiente doméstico. A leitura dessa ação sob a ótica da Biofilia permite afirmar 
que a mesma pode ser utilizada como um princípio ético, uma vez que promove a incorporação de valores co-
muns e que visam diminuir o distanciamento entre a humanidade e a natureza, contribuindo para a formação de 
cidadãos autônomos, críticos e protagonistas conscientes das suas responsabilidades quanto à preservação do 
meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Bioética Ambiental. Valores. Biofilia.   
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BIOTECNOLOGIA E DIGNIDADE HUMANA: UM OLHAR DO BIODIREITO. 
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2. Professora Titular de Direito Civil da PUCPR. Membro do Programa de Pós-Graduação em Direito Econômico e Socioambiental 
(Mestrado e Doutorado) e do Programa de Pós-Graduação em Bioética (Mestrado) da PUCPR. jumeirelles29@gmail.com 

3. Enfermeira, Especialista em Enfermagem Pediátrica e Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica pelas Faculdades Pequeno Príncipe, 
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4. Advogada no Setor de Procuradoria Jurídica da PUCPR. Mestranda em Bioética na PUCPR. zanasikora@gmail.com 

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A pessoa e sua dignidade humana são fundamentos do Estado e possuem proteção resguardada pela 
lei desde a concepção ate sua morte. O progresso biotecnológico tem contribuído para a otimização da assistên-
cia diagnóstica e terapêutica das pessoas, do início da vida até seu fim. No entanto, estes recursos diversas vezes 
são empregados de modo abusivo, impensado quanto ao risco e benefício, configurando-se em práticas inseguras 
e obstinação terapêutica. Partindo deste pressuposto, objetivou-se refletir sob o olhar do Biodireito, questões 
voltadas à dignidade humana no uso da Biotecnologia para manipulação genética, na assistência à neonatos com 
prognóstico desfavorável ou paliativo e no transumanismo. Realizou-se uma revisão integrativa por levantamento 
bibliográfico. Verificou-se que a biotecnologia deve ser utilizada para melhorar a condição da pessoa humana e 
não simplesmente reverter a favor da vida situações limites, sem preocupar-se com as consequências. A atividade 
científica, mesmo consignada na Constituição Federal como direito fundamental, não é tida como absoluta, justa-
mente por não se sobrepor à dignidade da pessoa humana. Neste sentido, é importante refletir sob as óticas da 
Bioética e do Biodireito como intervir com biotecnologia na vida humana sem ferir a dignidade humana. 

PALAVRAS-CHAVE: Biodireito. Dignidade. Biotecnologia. 
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O envelhecimento da população e o aumento na expectativa de vida dos brasileiros segue a tendência 
mundial do aumento da população idosa. Diante deste crescimento, estão sendo criadas e/ou inseridas alterna-
tivas como as Práticas Integrativas e Complementares (PICs) direcionadas à promoção da saúde, do bem-estar 
e da qualidade de vida dos indivíduos, com o intuito de proporcionar um envelhecimento ativo e saudável, bus-
cando nestas práticas respeitar a autonomia, integração e participação efetiva do idoso na sociedade, almejando 
ainda, sua maior independência. O objetivo deste estudo é analisar a influência de Práticas Integrativas e Com-
plementares no fortalecimento da autonomia e na melhoria da qualidade de vida no envelhecimento. Trata-se 
de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, com abordagem qualitativa, por meio de leituras, análises e 
interpretação dos trabalhos obtidos a partir de fontes de pesquisa disponíveis referentes à temática. Resultados: 
Estas práticas geram resultados positivos durante o processo de envelhecimento, tais como respostas neuro-
-motoras, estímulo ao autocuidado, permitindo um melhor desempenho de seu papel social ativo, com a autono-
mia e independência que lhes são próprias. Conclusão: É visto uma melhora significativa nas condições próprias 
que o envelhecimento trás. A pessoa é colocada como ser ativo e independente diante do uso das PICs como 
forma de torná-lo saudável, ou melhorar sua condição tanto física como no respeito pela sua autonomia, com a 
finalidade de reestabelecer as situações em que este indivíduo se encontra.  
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Entender e desvendar a descriminalização para fins medicinais da cannabis sativa, conhecida como 
maconha, e seus princípios ativos é necessário. O canabidiol capaz de tratar efetivamente várias doenças sem, 
provocar dependência é de estrema importância para o meio cientifico. Para fins medicinais a lei 11.343/2006, 
referindo-se nova lei de drogas, garantindo fundamentais direitos sociais á saúde constitucionalmente. A temá-
tica não alcança apenas pessoas que necessitam para fins medicinais e sim de modo geral a sociedade. Ainda é 
preciso avanço na aplicabilidade das leis para a eficácia dos direitos e garantias fundamentais, especialmente a 
dignidade da pessoa humana e compreensão popular. Compreendendo aspectos e desvendar novo paradigma 
socialmente descrito do canabidiol para fins medicinais. Matriz dedutiva, exploratória e descritiva partindo se de 
uma revisão bibliográfica sobre temática onde os descritores utilizados foram: Canabidiol, Direitos Fundamen-
tais, Saúde, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos banco de dados; Scielo e USP no período de 
2010 a 2015, para tal utilizou-se, 06 artigos e teses. Achados apontam ênfase aos direitos fundamentais, divididos 
sistematicamente no direito internacional e sua proteção através de tratados. Ressalta ainda para compreensão 
de novos paradigmas conceito de saúde e a organização do Sistema Único de Saúde (SUS). Analisaram-se as 
resoluções da ANVISA que desclassificou o canabidiol da lista de substâncias proibidas nos pais, entretanto 
evidencia a dificuldade para o uso  e/ou exportação para fins medicinais em doenças crônicas. Evidenciou no 
decorrer do estudo uma séria problemática no cumprimento das leis, vindo a existir o fenômeno denomina-
do judicialização da saúde, em que o judiciário é obrigado a decidir e julgar ações que nem sequer seriam de 
sua competência. Entretanto importância para o meio acadêmico e cientifico compreender paradigmas as quais 
desvelam processos culturais em saúde, para novos aprofundamentos deste ideário. 
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: As células-tronco possuem grande importância no campo das pesquisas sendo assunto discutido 
no mundo todo. Podem ser encontradas em placentas e cordões umbilicais, porém o centro das discussões é 
voltado para células-tronco produzidas a partir de embriões. São utilizados para este tipo de pesquisa embriões 
excedentes ao processo de fertilizaçãoin vitroe devidamente regulamentado conforme o artigo 5 da Lei federal 
n° 11.105. Há uma busca pelo desenvolvimento de terapias objetivando a cura de doenças e reconstrução de 
tecidos. Pesquisas recentes no Brasil apontam resultados no combate a esclerose e melhora da qualidade de vida 
a paraplégicos, mas apesar das descobertas promissoras ainda há muito para descobrir. Os principais dilemas e 
questionamentos sobre células-tronco embrionárias envolvem expectativas ao que podem trazer como benefí-
cio e aos limites envolvendo o ser humano. Pesquisas com células-tronco são passíveis de aceitação se realizadas 
com moralidade e através de uma reflexão ética. Analisar os aspectos epistemológicos sobre células-tronco 
relacionando ao processo de humanização. Método indutivo, com base descritiva em revisões bibliográficas de 
teses e artigos, utilizando os descritores “células tronco, terapia e saúde” em banco de dados do Scielo e Uni-
versidade de São Paulo. A evolução científica em terapia celular notou-se de fato relevante, porém resultados 
obtidos precisam de mais tempo para estudo podendo dessa forma trazer segurança e eficácia em longo prazo. 
O entendimento acerca deste tema se altera em diversas ocasiões gerando a ideia do ser humano como maté-
ria prima aspirando ao interesse econômico, deixando de lado o caráter da natureza humana. É imprescindível 
a participação da sociedade na ciência que envolve células-tronco visando uma perspectiva mais humanista de 
maneira a trazer benefícios que respeitem a vida e não apenas discussões relacionadas ao dilema da bioética em 
questão, resultando em uma possível aplicabilidade da terapia celular. 

PALAVRAS-CHAVES: Células-tronco. Pesquisa. Ser humano. 
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CIRURGIA BARIÁTRICA E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL: UMA QUESTÃO DE 
HUMANIZAÇÃO  

Anabel Ghizi1; Denecir de Almeida Dutra2; Alba Jurema de Medeiros Zolot3

1. Nutricionista pós-graduanda pelo Centro Universitário Campos de Andrade, Centro de Ciências da Saúde, Curitiba-PR, 
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2. Professor, Doutor em Geografia da Saúde pela Universidade Federal do Paraná, Docente no Departamento Ciência da Saúde pelo 
Centro Universitário Campos de Andrade Uniandrade. denecir.dutra@terra.com.br 

3. Nutricionista pós-graduanda pelo Centro Universitário Campos de Andrade, Centro de Ciências da Saúde, Curitiba-PR, Brasil.

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A obesidade é uma doença crônica global que tornou um dos maiores problemas de saúde pública 
nas últimas décadas devido à sua grande incidência. Esse fato resulta no aumento de intervenções cirúrgicas, 
visando reduzir, através da perda significativa de excesso de peso, o risco de mortalidade e comorbidades. Segun-
do classificação da Organização Mundial da Saúde, a obesidade mórbida ou grau III, denota maior severidade da 
doença. Estima-se, com base em dados de inquéritos populacionais por amostragem realizados pela Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), uma prevalência de obesidade mórbida em adultos com 
18 anos de idade ou mais de 3%, sendo 2% entre homens e 4% entre as mulheres. Analisar aspectos da cirurgia 
bariátrica e interações com a nutrição no pós-operatório. Matriz dedutiva, exploratória e descritiva partindo- se, 
de uma revisão bibliográfica sobre temática onde os descritores utilizados foram: ‘nutrição’, ‘cirurgia bariátrica’, 
‘pós-operatório’, utilizados estes nas revistas de nutrição online e como trabalho no banco de dados do Scie-
lo e da Universidade de São Paulo no ano de 2010 a 2015, para tal utilizou-se 04 artigos, e 12 teses. Achados 
apontam que grande parte dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica não aderem ao acompanhamento 
nutricional recomendado por tempo suficiente no pós-operatório. Esse fato resulta em possíveis complica-
ções metabólicas3 e no ganho de peso reincidente devido à adoção antigos hábitos alimentares e retorno ao 
sobrepeso ou obesidade. O profissional de nutrição deve estar atento ao quadro clínico e aos estereótipos de 
seus clientes. Pacientes com cirurgia bariátrica requerem atenção em seu contexto histórico, uma vez que o 
quadro clínico nutricional no pré-operatório é extremamente importante para se obter sucesso pós cirurgia e 
assim o acolhimento juntamente com a humanização são de estrema valia para obter-se uma melhor adequação 
clínica no contexto nutricional. 

PALAVRAS-CHAVE: Humanização. Cirurgia Bariátrica. Nutrição. 
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CONCEPÇÃO ÉTICA DE GRADUANDOS EM RELAÇÃO AO BEM-ESTAR ANIMAL E 
INTEGRIDADE NA EXPERIMENTAÇÃO

Marina Kobai Farias1; Marta Luciane Fischer2; Lilian Gauto Quintana Jankoski3; Gabriela Rodrigues Santos4

1. Graduanda em Ciências biológicas. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. marina_kfarias@yahoo.com.br

2. Doutora em zoologia. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. marta.fischer@pucpr.br

3. Secretariado Executivo. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Bioética. lilian.quintana@pucpr.br

4. Mestre em Bioética. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. rodriguesga@hotmail.com

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: O uso de animais para suprir as necessidades humanas é intrínseco à sua história, sendo fundamental 
no auxílio da conquista de novos avanços tecnológicos e científicos que facilitaram a vida da sociedade. Com a 
crescente demanda de pesquisas envolvendo animais, normatizações legais foram implantadas a fim de garantir o 
bem-estar-animal (BEA) e integridade da pesquisa. Objetivou-se avaliar a concepção de graduandos em relação 
as suas condutas com os animais, por meio de um questionário composto de 45 perguntas objetivas (aprovado 
pelo CEP/PUCPR nº1.122.186) e distribuído pelo sistema Qualtrics. A maioria dos 36 respondentes eram do 
sexo feminino (72,2%), com idade média de 23,3±4,5(N=36;i.v=18-36), dos cursos de Veterinária (5,5%), Biologia 
(69,4%), Biomedicina (11,1%), Medicina (5,5%) e Farmácia (5,5%). De uma maneira geral os estudantes mostra-
ram concordantes com a ética na experimentação, contudo expressam baixo conhecimento no termo Integrida-
de na Pesquisa e parcial de BEA, mesmo assim acreditavam ser possível correlacionar os termos. Os estudantes 
demonstram preocupação com o sofrimento animal, apresentando sugestões de medidas para mitigar possíveis 
riscos e acidentes. Contudo a pesquisa evidenciou pequeno conhecimento sobre o princípio dos 3R’s, métodos 
alternativos, e vislumbre de substituição do modelo animal, todavia acreditam na reutilização deste em outras 
pesquisas. Os respondentes reconheceram o papel da CEUA como órgão fiscalizador garantidor da BEA, afir-
mando estarem cientes de suas responsabilidades como pesquisadores mostrando maior identificação com ética 
utilitarista.  Relacionar o BEA com integridade na pesquisa é uma proposta nova e sua implementação depende 
da compressão da dimensão por todos os pesquisadores, inclusive pelo estudante acadêmico que utiliza animais 
em pesquisas de iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso, uma vez que visa além da formação pro-
fissional de excelência científica e ética, garantir boas práticas na pesquisa, com resultados confiáveis e garantia 
da integridade dos animais utilizados.

PALAVRAS-CHAVE: Bem Estar Animal. Integridade na Pesquisa. Bioética.
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO NA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE  
Simone de Melo Costa1; Márcia Mendes Menezes2; Luciana Colares Maia3; Fernando Ribeiro Amaral4  

1. Cirurgiã-dentista. Doutora em Odontologia – Saúde Coletiva. Departamento de Odontologia e Mestrado Profissional em Cuidado 
Primário em Saúde. Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes. smelocosta@gmail.com

2. Médica. Mestre em Cuidado Primário em Saúde. Curso de Medicina –Unimontes. marciam.menezes@yahoo.com.br

3. Médica. Doutoranda em Ciências da Saúde. Curso de Medicina –Unimontes. luciana_colares@yahoo.com.br

4. Acadêmico de medicina. Unimontes. fernando.ribeiro.amaral@gmail.com  

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: O respeito à autonomia das pessoas que procuram pelos serviços de saúde pode ser expresso 
de forma prática pela obtenção do consentimento livre e esclarecido. Este estudo tem por objetivo verificar 
a obtenção do consentimento para o exame clínico físico em usuários dos serviços de saúde. A pesquisa é 
quantitativa, de delineamento transversal e descritivo conduzida com estudantes matriculados em um curso de 
medicina de uma universidade pública de Minas Gerais, Brasil. Os dados foram coletados a partir de um questio-
nário estruturado, que continha entre as questões o item “Solicita ao usuário/responsável o consentimento para 
o exame físico?”  O protocolo da pesquisa teve aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 
Humanos, parecer nº 845.561. O tratamento estatístico envolveu o cálculo dos valores absolutos e percentuais. 
Para a questão avaliada no presente estudo, 272 estudantes participaram entre 281 participantes do estudo 
principal. A solicitação de consentimento por parte dos acadêmicos aos usuários dos serviços de saúde ou de 
seus responsáveis foi constatada para 203 (74,6%) estudantes, contudo 69 (25,4%) negligenciam a obtenção do 
consentimento para o exame físico em saúde. Concluiu-se que a solicitação do consentimento ainda não é uma 
prática adotada por todos os estudantes do curso médico. Isso sugere a falta de reconhecimento do direito dos 
usuários na tomada de decisões que afetem sua vida e integridade. 

PALAVRAS-CHAVE: Consentimento Esclarecido. Medicina. Bioética.  
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CONTRUBUIÇÃO DA COORDENADORIA DE APOIO À PESQUISA EM UM HOSPITAL 
ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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2. Enfermeira Especialista Saúde Pública. Professora no Centro Educacional Profissional e Tecnológico – Escola Técnica de Saúde da 
Universidade estadual de Montes Claros – UNIMONTES. danielaflecha@yahoo.com.br  

3. Filósofa. Professora mestre especialista em educação à distância, Tutora a distância no Curso de Formação em Educação e Saúde 
da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. comitê.etica@unimontes.br 

MODALIDADE: Case

RESUMO: A coordenadoria de apoio à pesquisa criada desde 2011 busca acolher e orientar o pesquisador 
durante todo o processo da pesquisa, desde o recebimento até a coleta de dados. A coordenadora recepciona 
os pesquisadores, orienta quanto às normas para o desenvolvimento da pesquisa no âmbito do hospital, avalia 
quanto à viabilidade e traça todo o trajeto da pesquisa que será desenvolvida. Este texto apresenta relato de 
uma experiência vivenciada em um hospital escola, na coordenadoria de apoio á pesquisa, buscando caracterizar 
a importância da gestão das pesquisas desenvolvidas no âmbito de um hospital escola. O objetivo deste trabalho 
foi identificar os benefícios que a coordenadoria de apoio á pesquisa pode oferecer aos pesquisadores que de-
senvolvem pesquisas em um hospital escola. Para a realização deste trabalho utilizou-se a metodologia qualitativa. 
A experiência tem mostrado a importância da articulação da coordenadoria com os diversos setores do hospital 
para que as mesmas possam acontecer de forma clara com o apoio e orientação da coordenadoria. Espera-se 
ainda que os resultados das pesquisas possam apresentar benefícios para melhoria da assistência prestada no 
hospital.  

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa. Coordenadoria. Apoio. 
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CUIDADO PALIATIVO HUMANIZADO FRENTE À FINITUDE DA VIDA
Roseli Fernandes Vizzotto1; Marco Antonio Cortelazzo2
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Azambuja de Brusque/SC. cortelazzo.ma@gmail.com

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Nestes últimos anos temos presenciado um grande desenvolvimento científico com grande ascen-
são biotecnológica, capaz de promover o aumento na expectativa de vida e propiciar um maior conforto na fase 
final da vida, quando a terapêutica curativa dá espaço à terapêutica do cuidado paliativo humanizado. Por outro 
lado podem surgir vários dilemas devido aos aspectos inerentes à diferenciação entre a ortotanásia e a distanásia, 
além da questão do acesso a estes avanços tecnológicos, os quais, em uma fase terminal de vida, se não estive-
rem embasados por diretrizes humanitárias, poderão promover sofrimento, tanto do paciente, como dos seus 
familiares e equipe de trabalho, apesar de toda tecnologia disponível, culminando com um aumento de custos 
desnecessários. O estudo tem por objetivo despertar o conhecimento teórico/científico sobre a importância 
dos cuidados paliativos humanizados frente ao paciente no término de vida. Estudo dos artigos de (1) )Rocha et al. 
(2012); 2)Liboni et al. (2010); 3)Lundenberg and Kerdonfag (2010); (4) Phelps et al. (2009); (5)Melo (2008); (6)Soares 
(2007); (7)Pessini and Bertachini (2004). O paciente no final da vida pode ter, hoje, um arsenal tecnológico infindá-
vel que, dependendo da sua utilização, poderá minimizar o seu sofrimento, (dos seus familiares e dos profissionais 
da saúde) ou, se mal utilizado, aumentar tais sofrimentos. Por outro lado, apesar da disponibilidade possível de 
tecnologias, estas nem sempre estão norteadas por políticas públicas que abranjam a sociedade de maneira justa 
e igualitária. Aliado a isto, a abertura de inúmeras escolas (médicas e na área de saúde) sem qualificação adequada, 
tem gerado profissionais desqualificados, mal preparados tanto em termos de conhecimento técnico, como em 
termos humanísticos. O “olhar” do paciente como um ser bio-psico-socio-cultural-espiritual e os cuidados pa-
liativos humanizados, auxiliados pelos avanços biotecnológicos possibilitados por políticas públicas competentes, 
utilizados sob os preceitos bioéticos promovem a dignidade nos cuidados do paciente terminal, minimizando 
angústias e sofrimentos de todos.

PALAVRAS-CHAVES: Cuidado humanizado. Terminalidade de vida. Bioética
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CUIDADO PALIATIVO NA ONCOLOGIA: UM RELATO DE CASO DO HOSPITAL DO 
CÂNCER UOPECCAN
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3. Médica. Mestranda em Bioética pela PUCPR. mascottini@gmail.com

4. Profº  Drº. Orientador do Mestrado em Bioética pela PUCPR. waldir.souza@pucpr.br

MODALIDADE: Case

RESUMO: A paciente N.T.R. de 23 anos recebeu o diagnóstico em janeiro de 2013 de melanoma metastático, 
tendo acesso a todo o tratamento multiprofissional preconizado pela oncologia, com tratamento quimioterápico 
e inclusão no GIAP (grupo interdisciplinar de cuidado paliativo). Em setembro de 2013 foi internada na UTI por 
intercorrências da doença, sendo entubada e sedada por cinco dias, tendo acompanhamento de sua família em 
tempo integral por quinze dias. Após alta da UTI para a unidade de internação hospitalar, reuniu os seus familiares 
e a equipe profissional, decidiu as medidas paliativas domiciliares e a internação hospitalar mediante necessidade. 
Seguiu a sua vida com qualidade, tomou decisões importantes, formou-se em enfermagem no mesmo ano, de-
sistiu de um relacionamento amoroso, e morreu em março do ano seguinte na unidade de internação hospitalar 
com todas as medidas de conforto, junto da família, conforme os seus desejos prévios. Este trabalho objetiva 
discutir um caso clínico oncológico no intuito de promover os cuidados paliativos como a verdadeira qualidade 
de vida no processo de morrer, destacando-se a experiência da empatia. A metodologia é um relato de caso. É 
importante efetivar as medidas de cuidado paliativo precocemente diante de doenças ameaçadoras à vida. Os 
cuidados paliativos promovem assistência não mais curativa, mas sim voltada à redução do sofrimento e da dor 
total. As medidas de suporte somente são efetivas quando definidas junto ao paciente, à sua família e à equipe de 
saúde. A experiência da empatia é solidária. A formação da pessoa humana é ética, educativa, psicofísica e espiri-
tual. Diante da vivência da finitude e dos cuidados paliativos o paciente pode transpor a experiência da empatia.

PALAVRAS-CHAVE: Cuidados Paliativos. Oncologia. Empatia.
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MODALIDADE: Case

RESUMO: Paciente G.F., 93 anos, foi encaminhada para o serviço de atendimento domiciliar após internação 
hospitalar em 2009, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, ficando dependente de oxigeno-
terapia. Seu quadro clínico inclui hipertensão arterial, um infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal crônica, 
infecções urinárias e respiratórias de repetição e um nódulo pulmonar tratado com quimioterapia oral. Em cada 
agudização de suas doenças a paciente é tratada no hospital, mas mantém o seu acompanhamento e tratamento 
básicos por intermédio de serviço domiciliar. Isto possibilita à paciente permanecer em sua casa, com os seus 
familiares, seguindo a sua vontade, recebendo assim um bom tratamento e um cuidado humanizado. Com a 
promoção do diálogo com a paciente e a sua família, ficou clara a aceitação dos cuidados paliativos, discutidos e 
respeitados os desejos de fim de vida, como por exemplo o fato de a paciente querer falecer em casa. O quadro 
clínico vem se mantendo estável e a paciente está com os seus assuntos organizados. Este trabalho tem por 
objetivo discutir um caso clínico de cuidados paliativos no intuito de demonstrar a melhora da qualidade de vida 
e a humanização do cuidado do paciente em internação domiciliar. A metodologia é relato de caso. Os pacientes 
com doenças crônicas sem possibilidade terapêutica curativa devem receber cuidados paliativos a fim de terem 
os seus sintomas bem controlados, evitando o sofrimento, promovendo a qualidade de vida mesmo em sua fini-
tude. A possibilidade desse cuidado ser realizado em casa permite o conforto do paciente ao manter a sua rotina 
e estar junto à sua família, mas com um cuidado realizado de forma segura através do suporte profissional. Desta 
forma, promove-se a humanização do cuidado por meio dos cuidados paliativos, respeitando o paciente e a sua 
família, dando dignidade ao seu fim de vida.
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MODALIDADE: Case

RESUMO: Paciente O.A.F., 95 anos, iniciou acompanhamento no serviço de atendimento domiciliar em 2012, 
com diagnóstico de enfisema pulmonar e uso de oxigênio quando necessário. Seu quadro clínico inclui hiper-
tensão arterial, diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, fibrilação atrial medicada com anticoagulante e um 
câncer de próstata tratado com prostatectomia radical. Nos quadros agudos de doença respiratória tem sido 
possível mantê-lo no domicílio com uso de antibióticos endovenosos, oxigênio contínuo e visitas mais frequen-
tes do serviço domiciliar. Isto possibilita ao paciente permanecer em sua casa, com os seus familiares, recebendo 
um bom tratamento, um cuidado humanizado e mantendo sua autonomia. Foi conversado com o paciente sobre 
desejos de final de vida que discutiu com sua família. Redigiu suas diretivas antecipadas de vontade deixando cla-
ro seu desejo de uma morte natural, digna, sem sofrimento. O paciente permanece em cuidados paliativos, tran-
quilo com as decisões tomadas e sabendo que seus desejos de fim de vida serão respeitados. Este trabalho tem 
por objetivo discutir um caso clínico de cuidados paliativos no intuito de demonstrar a melhora da qualidade 
de vida, a humanização do cuidado do paciente em internação domiciliar e a importância de abordar desejos de 
final de vida com estes pacientes. A metodologia é relato de caso. Os pacientes com doenças crônicas sem pos-
sibilidade terapêutica curativa devem receber cuidados paliativos a fim de terem seus sintomas bem controlados, 
promovendo a qualidade de vida mesmo na finitude. A possibilidade do cuidado ser realizado em casa permite o 
conforto do paciente ao manter sua rotina, estar junto à sua família, com um cuidado realizado de forma segura 
através do suporte profissional. Assim, promove-se a humanização do cuidado por meio dos cuidados paliativos, 
permitindo ao paciente realizar seus desejos frente a morte, de forma tranquila, dando dignidade ao seu fim de 
vida.
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CUIDADOS PALIATIVOS EM ÂMBITO DOMICILIAR SOB A ÓTICA DE ENFERMEIROS NO 
CONTEXTO BIOÉTICO
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Cuidado paliativo é uma “filosofia”, um “modo de cuidar” que visa prevenção e alívio do sofrimento 
para aumentar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam doenças que ameaçam a vida. Os 
objetivos deste trabalho foram: conhecer os significados de cuidados paliativos emergentes de enfermeiros; 
conhecer os seus sentimentos ao prestar assistência de enfermagem e identificar a forma como era prestado o 
cuidado de enfermagem. O presente estudo foi de abordagem qualitativa e do tipo exploratório. A amostra foi 
de 25 enfermeiros que atuavam em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Itajubá, Minas Gerais e com pacientes em 
cuidados paliativos domiciliares. Foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada constituído pelas per-
guntas: 1)Para você, o que significa cuidados paliativos? 2) O que você sente ao prestar assistência aos pacientes 
em cuidados paliativos?3) Como você atende os pacientes nessa situação? Foi utilizado o método do Discurso 
do Sujeito Coletivo, que está baseado na Teoria das Representações Sociais e reúne os diversos discursos dos 
participantes em um único discurso. A entrevista gravada ocorreu na UBS, após aprovação do estudo pelo CEP, 
conforme Protocolo de número 432/2011. Do tema: “Significados de cuidados paliativos” emergiram as seguin-
tes ideias centrais: “cuidados prestados aos pacientes e  familiares”: “cuidados para amenizar a dor e sofrimento”; 
“conforto”; “proporcionar qualidade de vida”. Do tema: Sentimentos ao prestar assistência surgiram as seguintes 
ideias centrais: “diversos sentimentos”; “bem estar” e “respeito, amor e carinho”. Do tema: “Como é prestada 
a assistência de enfermagem”, evidenciaram-se as seguintes expressões: “humanização, autonomia e beneficên-
cia”; “conforto ao paciente e família”. Os cuidados paliativos foram prestados com humanização, respeito e de 
acordo com os princípios bioéticos, para oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes. Na perspectiva da 
humanização, Bioética e integralidade do cuidado, o modelo assistencial adotado promoveu o atendimento às 
necessidades de pacientes.
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DESMISTIFICANDO O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO: INTERVENÇÃO 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: O câncer é a segunda causa de morte na população adulta brasileira e entre os tipos de tratamento, 
a quimioterapia é um dos principais e cursa com diversos efeitos colaterais e sintomas que causam insegurança 
tanto nos pacientes quanto nos familiares, por causa da necessidade de mudança de hábito, interrupções de 
atividades do cotidiano e redução da autoestima. Acredita-se que conhecer a capacidade do enfrentamento 
possibilita ao paciente e seus acompanhantes uma melhor adesão ao tratamento. Preocupados em fornecer 
um cuidado humanizado, através do diálogo, a equipe multidisciplinar pode atuar com orientações em grupo e 
auxiliar nos impactos causados pelos mitos e crenças. Esta pesquisa teve como objetivo compreender o proces-
so de enfrentamento da doença, baseados nos mitos pré-existentes a cerca do tratamento quimioterápico. Os 
pacientes em quimioterapia ambulatorial recebem, semanalmente com duração de aproximadamente duas horas, 
sendo coordenado por uma Assistente Social do hospital antes do procedimento, através de aulas didáticas e 
expositivas, orientações sobre direitos do paciente oncológico, nutrição adequada no período de tratamento, 
esclarecimentos sobre a quimioterapia e seus efeitos, orientações psicológicas e orientações sobre os trabalhos 
voluntários, como por exemplo, design de sobrancelha, curso de maquiagem e prótese de mama têxtil. Em 2015, 
dos 522 novos casos, participaram do grupo pré-quimioterápico 369 pacientes, representando 66,84%. Esta in-
tervenção possibilitou maior enfrentamento, esclarecimento das dúvidas e mitos pré-existentes do tratamento, 
além da troca de experiências entre pacientes e acompanhantes. Conclui-se que os participantes dos grupos 
apresentaram uma melhor compreensão do tratamento por meio das orientações da equipe interdisciplinar de 
saúde, diminuindo suas angústias e mitos pré-existentes.
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DIAGNÓSTICO DE DELIRIUM EM IDOSOS INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA: UM ESTUDO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO PSICÓLOGO NA AVALIAÇÃO
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Durante o internamento hospitalar, em especial nas UTIs, os pacientes idosos podem apresentar 
morbidades agudas e crônicas nos domínios cognitivo, funcional e emocional, a par de uma diminuição da quali-
dade de vida global. O delirium é um distúrbio frequentemente encontrado nessa população e é preciso buscar 
uma melhor compreensão dessa desordem psiquiátrica, devido ao fato do delirium ser uma complicação grave, 
altamente prevalente em pacientes internados e com importante impacto sobre morbimortalidade hospitalar. O 
objetivo deste estudo foi verificar incidência de delirium em pacientes idosos internados em uma UTI em um 
hospital geral de Curitiba. Este foi um estudo quantitativo-descritivo, realizado por meio de uma pesquisa de 
campo, de documentação direta e os resultados foram analisados conforme o programa estatístico SPSS. Foram 
recrutados os pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva Cardíaca que preencheram os critérios de 
inclusão/exclusão. Os instrumentos de pesquisa foram o exame de estado mental, a entrevista clínica e o CAM-I-
CU (Confusion Assessment Method for Intensive Care Unit). Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) com registro SISNEP – CAAE 25556013.3.0000.0020. A 
incidência de delirium foi 5,1% (11/ 250) e não houve associação significativa com grupo de idade ou sexo e o 
valor verificado neste estudo ficou um pouco abaixo do que consta na literatura. É preciso uma avaliação cri-
teriosa ao se diagnosticar o delirium e atenção diferenciada ao idoso para prevenir e, quando necessário, tratar 
o quadro. A avaliação e diagnóstico de delirium pelo profissional da Psicologia são possibilidades de sua prática, 
porém o verificou-se que o trabalho multiprofissional no momento da avaliação seria de grande valia, pois ofe-
receria maiores informações e critérios para o diagnóstico. Um tratamento multiprofissional viabiliza e contribui 
para a efetivação do princípio bioético da beneficência.
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Cuidados paliativos (CP) referem-se a um modelo de atenção à saúde que visa a qualidade de vida 
de pacientes fora da possibilidade terapêutica de cura. Neste contexto, a nutrição representa muitas vezes um 
conflito bioético, e explorar os significados da alimentação nesta população viabiliza que o princípio da auto-
nomia ou o melhor interesse do paciente sejam respeitados na tomada de decisões da equipe de saúde. Este 
estudo objetivou discutir sobre as diferentes faces da nutrição nos CP na perspectiva da bioética. Foi realizada 
revisão integrativa com estudos disponíveis no Portal de Periódicos Capes. Os critérios para busca foram: até 
5 anos de publicação, revisão por pares e, título conter os descritores: palliative care e nutrition; palliative care 
e feeding; palliative care e nutritional support. Obteve-se 32 artigos, sendo selecionados 8 que faziam referên-
cia ao significado da alimentação em CP. Os resultados foram agrupados nos seguintes temas: a) alimentação 
como benefício físico: nutrir-se foi relatado como forma de alcançar força física e aumento da funcionalidade; b) 
alimentação como elemento bioético: o princípio do não abandono e o dever de alimentar (alimentação como 
cuidado ordinário) foram evidenciados; c)alimentação para aumento da sobrevida; d) alimentação e esperança de 
melhora, sendo entendida como um elemento subjetivo na vida do enfermo. Considera-se que continuar alimen-
tando simboliza amor e carinho pelo ente querido, mesmo que não represente o melhor interesse do paciente. 
Além disso, o distresse moral pode se instalar quando o profissional prescreve a alimentação (principalmente 
a artificial) para atender a uma necessidade da família e não do paciente. Os princípios bioéticos devem ser in-
corporados pelos membros da família e equipe de saúde nas decisões. A qualidade de vida não foi referenciada 
nestes estudos, sugerindo que o objetivo dos CP ainda não foi integrado totalmente na prática clínica.
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A relação humano/ambiente constituiu-se problema ético no século XX, quando o acelerado desen-
volvimento científico e tecnológico acompanhou profundas alterações nos sistemas ecológicos globais. A ética 
ambiental reivindicou limites na relação dicotômica entre homem e natureza. Potter propôs o termo bioética 
como espaço interdisciplinar voltado ao estudo da sobrevivência humana, contudo esta disciplina consolidou-se 
como espaço restrito aos conflitos clínicos e hospitalares. O presente estudo discutiu o conceito de bioética 
ambiental como perspectiva teórica e resgate histórico da abordagem potteriana caracterizado por uma reflexão 
incluindo no contexto dos dilemas éticos às dimensões interpessoais, sociais, econômicas e políticas. Avaliou-se 
quantitativamente a produção científica nas últimas quatro décadas nos portais Pubmed e Capes entre 1970 e 
2010 resultando em 43.483 textos recuperados com termo com bioética, 4985 com ética ambiental e 42 com 
bioética ambiental indicando crescente publicação do termo “bioética” quando comparada com os outros dois. 
Esta primeira análise permitiu identificar que inúmeros problemas estão sendo relacionados às questões éticas 
contemporâneas de caráter global, plural e complexo demandando a interferência da bioética, destacando-se: 
a degradação do ambiente devido à exploração irresponsável dos recursos naturais, o aquecimento global e as 
desigualdades sociais, adotando como princípios éticos balizadores a justiça, responsabilidade e sustentabilidade. 
As abordagens da bioética ambiental podem contribuir nos espaços de deliberação da esfera púbica, como por 
exemplo, em Comitês de Bioética Ambiental, inspirados nos modelos de Comitês de Bioética Clínica ou de Ética 
em Pesquisa em Seres Humanos e Animal, com elaboração de diretrizes de balizamento de decisões individuais, 
institucionais, incentivando que órgãos gestores nas instâncias públicas, privadas, educativas, reguladoras, fiscali-
zadoras e apoiadoras participem da busca de respostas aos problemas socioambientais que ultrapassem a mera 
obediência às leis formais, mas que envolvem a compreensão ética da responsabilidade mútua entre todos os 
envolvidos na teia de interpelações que configuram o fenômeno da vida no planeta.
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: As pesquisas científicas com animais vêm sendo realizadas há milhares de anos e muito têm con-
tribuído para o desenvolvimento da ciência, particularmente, nas áreas da saúde humana e animal. Nos últimos 
anos, a ciência e a sociedade têm se unido para repensar a utilização de animais em pesquisas, enfatizando valores 
éticos, morais, sociais, religiosos e legais relacionados à integridade e o bem estar da vida animal. Desta forma, 
o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma revisão crítica sobre a importância das normas para uso de ani-
mais em pesquisa. A investigação foi desenvolvida a partir de pesquisa bibliográfica nos documentos criados e 
adotados por diversas instituições científicas e órgãos governamentais. Os experimentos científicos totalmente 
condenáveis por causarem intenso sofrimento físico ou psíquico nos animais apresentam privação prolongada 
de água e alimento; exposição ao calor ou frio excessivo; privação de sono ou descanso; provocação deliberada 
de pânico; choque elétrico; lesão traumática violenta; provocação de queimaduras; bloqueio da respiração ou 
circulação; privação prolongada de movimentos e mutilação grave. As análises permitiram concluir que devem 
ser repensados os experimentos que provocam estresse ou dor de curta duração, em espécies de animais ver-
tebrados; que os experimentos que provocam estresse ou dor significativos e inevitáveis em espécies de animais 
vertebrados tem responsabilidade explícita de explorar alternativas; que os experimentos que provocam dor 
severa, no ou acima do limiar de tolerância de animais conscientes não anestesiados são considerados altamente 
questionáveis e proibidos por algumas legislações; que os animais que são utilizados como modelos experi-
mentais devem ser tratados com respeito e dignidade, uma vez que constituem uma população selecionada de  
animais de sua espécie que está sendo privada de sua liberdade em favor da Ciência. Devendo, todos os animais 
experimentais, ter um manejo adequado a cada espécie, atendendo as suas necessidades de nutrição, transporte, 
alojamento e cuidados veterinários.
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Ao se buscar caminhos de aproximação entre as temáticas da bioética e educação, pressupõe-se o 
delineamento de uma formação integral, comprometida com a busca da paz e humanização nas relações coti-
dianas. Vivemos a banalização da violência que invade todos os âmbitos da vida social, tal constatação convida a 
Universidade a refletir a respeito de seu papel enquanto agente promotor de valores e de cultura, implicando 
a comunidade docente na busca de estratégias e metodologias que possam contribuir para a formação integral. 
Partindo destas considerações, o presente trabalho tem como finalidade apresentar o relato de experiência das 
atividades desenvolvidas no âmbito de um Curso de Graduação em Psicologia, localizado na cidade de Curitiba, 
com o objetivo de promover intervenções que introduzissem na rotina acadêmica a reflexão sobre a Cultura 
de Paz e Trânsito, integrando ações do movimento internacional maio amarelo. O trabalho foi desenvolvido de 
2 a 8 de maio de 2016, abrangendo duas etapas: planejamento e realização de ações interventivas, tendo como 
foco resgatar conceitos relacionados a paz e cooperação no trânsito. Como resultados, uma maior conscienti-
zação em meio aos acadêmicos da instituição com relação ao trânsito como espaço compartilhado por todos, 
bem como a extensão destes conceitos preventivos à comunidade externa, através de ações conscientizadoras, 
reforçando o papel da Universidade como disseminadora da cidadania responsável.
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A fisioterapia oncológica do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) desempenha um 
importante papel na promoção da qualidade de vida e na reabilitação de pacientes submetidas a retiradas do 
câncer de mama associada ou não a linfadenectomia axilar. Sabe-se que essa cirurgia pode representar muitas 
vezes como um fator mutilador, e em função disso, torna-se necessário uma assistência multidisciplinar, a fim 
de reabilitá-la o quanto antes possível, em todos os seus aspectos, para reintegração na sociedade, melhorando 
assim a sua qualidade de vida. O objetivo geral do presente trabalho foi avaliar através da vivência ambulatorial 
os aspectos físicos e sociais das pacientes mastectomizadas em acompanhamento da fisioterapia em grupo. As 
pacientes mastectomizadas com menor grau de complexidade foram encaminhadas para a fisioterapia em grupo. 
A terapia é realizada quinzenalmente, composta por exercícios de amplitude máxima de movimento, fortaleci-
mento muscular e coordenação motora. Em relação aos aspectos físicos foi observado que o atendimento em 
grupo promove inúmeros benefícios, como a melhora e a manutenção da amplitude de movimento, aumento da 
flexibilidade, mobilidade, capacidade circulatória, redução da fadiga daqueles pacientes que estão realizando qui-
mioterapia adjuvante, melhora da coordenação motora e aumento da força muscular. Enquanto que nos aspectos 
sociais, notou-se que o convívio social e a relação interpessoal entre o paciente e o profissional é extremamente 
benéfica, pois aumenta a confiança e proporciona aos pacientes maior segurança. Os resultados deste estudo 
permitem inferir que um programa de reabilitação em grupo pode melhorar a independência funcional do mem-
bro superior previamente comprometido, como também a perspectiva de futuro, a função social e emocional, 
melhorando a sua autoestima e qualidade de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Câncer de Mama. Qualidade de vida.
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ESTADO DE EXCEÇÃO COMO REGRA: PRÁTICAS NAZISTAS NOS TROTES 
UNIVERSITÁRIOS
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2. Acadêmica de Medicina. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. carolinesolana@gmail.com
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4.Acadêmcia de Medicina. Universidade Comunitária do Oeste de Santa Catarina tali.conte@hotmail.com

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Medidas excepcionais estão se tornando normais. Em nossa realidade próxima deparamo-nos com 
inúmeras situações que ilustram o estado de exceção, dentre elas, os trotes universitários. Situações de violên-
cia na recepção de calouros são justificadas com frases como: “é só uma brincadeira”, “não faz mal nenhum”, 
“também passamos por isso”. Esse olhar de excepcionalidade justifica o injustificável e faz várias vítimas, desde 
quem sofre o trote, mas também quem o pratica, pois o fazem sem dimensionar a crueldade cíclica que aceitam 
e reafirmam a cada ano nas universidades, o hostis generis humanis, que comete seus atos sem perceber que faz 
algo de errado. E é na busca de sair desses atos impensados que propomos algumas reflexões e concluímos que, 
da mesma forma que o mal era inerente ao estado nazista, e não havia leis que o identificassem como errado, 
assim o é quando se trata da tradição do trote universitário. 

PALAVRAS-CHAVE: Trotes Universitários. Ética. Individualidade.
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM FRENTE AO 
PROCESSO DE MORTE E MORRER EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
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2. Bacharel em Medicina. Doutor em Medicina. valenteunirio@gmail.com

3. Bacharel em Enfermagem. Mestre em Saúde e Tecnologia Hospitalar. Sin.oliver@yahoo.com.br

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Na modernidade, a temática morte foi gradualmente sendo excluída da formação e da prática dos 
profissionais de saúde, incentivando-os a acreditar que somente a cura e a recuperação do paciente são caracte-
rísticas de um bom cuidado. Observa-se que a morte se reveste de certo desconforto e a todo o momento lem-
bra a impotência destes profissionais frente aos doentes que caminham para sua finitude. O processo do morrer 
pode ser referenciado e enfrentado de diferentes maneiras, de acordo com os significados compartilhados por 
essa experiência e contextos históricos e socioculturais. Em relação a todo esse processo, destaca-se que tam-
bém existem várias atitudes e sentimentos dos profissionais de saúde que atuam diariamente frente à morte de 
pacientes. O ambiente de terapia intensiva é o local onde mais se vivenciam situações de morte e morrer dos 
pacientes, e enfrentar tal fato é uma tarefa por vezes solitária e não compartilhada com outros profissionais. O 
objetivo deste estudo foi investigar na literatura científica, as estratégias de enfrentamento da equipe de enfer-
magem frente ao processo de morte e morrer de pacientes em unidades de terapia intensiva. Realizou-se revisão 
integrativa nas bases de dados eletrônicas Lilacs e Bdenf da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), utilizando como 
descritores: Atitude Frente à Morte, Morte, UTI e Equipe de Enfermagem. Cerca de 14 artigos compuseram a 
amostra, revelando sete principais estratégias de enfrentamento pela equipe de enfermagem frente à morte e 
morrer, sendo: o distanciamento, a negação, a religiosidade e espiritualidade, o choro, a racionalização, a aceitação 
da morte e o controle emocional. Conhecer as estratégias utilizadas frente ao processo saúde-doença-morte e 
aplicá-las na elaboração e realização de treinamentos destinados aos profissionais de saúde pode contribuir para 
a humanização não só dos serviços, mas dos profissionais que neles atuam.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Morte. Humanização. 
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ÉTICA DO CUIDADO NO ÂMBITO EDUCACIONAL
Suelin Gruber da Silva1

1. Licenciatura em Ciências Biológicas. Mestranda do curso de Bioética da PUC. suelin.gs@gmail.com

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Desde os primórdios a humanidade passa por constantes transformações. E junto a estas mudan-
ças, os valores e princípios também se modificaram a cada geração. Porém, hoje, com a globalização os projetos 
éticos nem sempre estão em consonância. Para tanto, se faz necessário um acordo ético mínimo que possa pro-
porcionar a convivência dos povos. A ética se faz presente em todos os segmentos e, devido a estas incompati-
bilidades observáveis nas gerações recentes, se faz necessário repensar a grade curricular dos cursos oferecidos, 
seja ela a nível fundamental, médio, técnico ou superior. Os educandos precisam aprender a cuidar, e este cuidado 
visa importar- se com o outro em todas as percepções, pois a Ética do cuidado faz referência a todas as formas 
de vida, com respeito no que chamamos de “Casa Comum”. Isso refere- se a pessoas, animais, ferramentas, equi-
pamentos, ambiente no geral, ou seja, o respeito por aquilo que foi conquistado por uma geração passada.  Sendo 
que a educação tem por finalidade a formação do aluno para o exercício da cidadania, tem- se um compromisso 
maior na formação do indivíduo de modo a se materializar esta formação no mundo contemporâneo.  No en-
tanto, busca- se questionar quais os valores que partem dos adolescentes, que leitura eles têm da realidade, para 
a partir de então entender seus comportamentos, ideias e perspectivas de futuro. Para isso, o “ensinar e apren-
der valores” deverá aparecer nas grades curriculares, visto que a conduta da juventude contemporânea mudou 
muito em relação às gerações passadas. O comportamento juvenil se mostra indiferente ao que o sistema impõe 
como padrão. Contudo, a escola pode ajudar as novas gerações a reconstruir sua identidade baseada em valores 
que estejam voltadas a uma formação de uma sociedade mais justa.

PALAVRAS- CHAVE: Ética do Cuidado. Educação. Valores.
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EVOLUÇÃO FITOTERÁPICA: DO EMPIRISMO À MEDICINA
Dênia Amélia Novato Castelli Von Atzingen1; Joelisa Silva Pereira2; Adriana Rodrigues dos Anjos Mendonça3; Augusto Castelli von 
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2. Discente em Medicina da UNIVÁS/MG.  joelisa.spereira@hotmail.com

3. Doutora em Ciências Biológicas pela UNIFESP. Docente dos cursos de Biologia e Medicina da UNIVÁS/ MG. drijar@hotmail.com

4. Doutor em imagem pelo departamento de radiologia da UNIFESP/ SP. Docente no mestrado em Bioética e no curso de Medicina 
da UNIVÁS/ MG. augvonatzingen@bol.com.br

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: A utilização de plantas como medicamento, provavelmente surgiu junto com o nascimento da huma-
nidade. Publicações recentes têm provado a eficiência medicamentosa das plantas. Cerca de 20 mil plantas são 
utilizadas no mundo pelas medicinas tradicionais, destas somente 5 mil foram estudadas como fontes potenciais 
de substâncias de uso médico. A maior parte da flora medicinal é ainda desconhecida químico/farmacologica-
mente, e o saber tradicional a ela associado existe predominantemente em países em desenvolvimento. O pre-
sente estudo teve como objetivo analisar pesquisas anteriores sobre a evolução histórica da fitoterapia. Foram 
coletados dados de acesso livre, das bases PubMed / Medline e Scielo, que focam a história da utilização de 
plantas como terapia medicamentosa alternativa entre 2000 e 2009. Foram Analisadas 22 publicações relaciona-
das a fitoterapia. A utilização das plantas como medicamento é tão antiga quanto o próprio homem. Os dados 
permitiram a montagem de uma evolução cronológica sobre a evolução do uso das plantas medicinais desde o 
período paleolítico até o século XXI. Revelou-se que a prática da fitoterapia é baseada em crenças existentes 
há centenas de anos, que prevalecem até os dias de hoje, como parte da tradição de cada país. Além disso, esta 
revisão evidencia a evolução e sofisticação da fitoterapia, e reconhece que o poder curativo das plantas não pode 
mais ser considerado apenas uma tradição cultural, mas sim uma ciência. 

PALAVRAS-CHAVE: Fitoterapia. Evolução cultural. Bioética.
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EXAMES GENÉTICOS E O FUTURO DA MEDICINA DO TRABALHO:
A INEVITÁVEL INTERFACE

Albany Ossege1; Marie Togashi2
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2. Pós-Doutora em biologia molecular na University of California, San Francisco (UCSF).  Especialista em Bioética UnB. marie@unb.
br

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: O processo de massificação das técnicas advindas do conhecimento gênico está em pleno processo 
de massificação, tornou-se objeto de consumo da sociedade moderna e está cada vez mais acessível ao cidadão 
comum e às corporações. É um setor com amplas potencialidades e pode impactar extraordinariamente a me-
dicina do trabalho. O presente trabalho discute sobre o mapeamento genético para fins laborais, apontando a 
bioética de fundamentos representada pela beneficência e a bioética utilitarista que salvaguarda o bem coletivo 
como pontos importantes a serem considerados na ponderação ética sobre o tema. Assinala a necessidade de 
legislações especificas e a mediação entre os interesses individuais e coletivos. Demonstra a importância da 
proteção dos trabalhadores da discriminação e do uso indevido das informações gênicas. Para fundamentar 
este estudo utilizou-se de revisão de legislações e literatura. O patrimônio genético embora seja blindado por 
questões morais e éticas salvaguardado em legislações e que a sua leitura possa transgredir a dignidade pessoal 
à potencialidade do seu compartilhamento pode ser maior desde que sejam respeitados os preceitos da digni-
dade humana. No mundo moderno será inevitável a utilização do conhecimento gênico para identificar a melhor 
forma de enfrentamento de moléstias, para o direcionamento assertivo da qualidade de vida, para a preparação 
de medicamentos customizados ao indivíduo, para contribuir com o aumento da longevidade humana e para 
proteger profissionais de locais, substâncias e de postos de trabalhos inadequados à manutenção e a melhoria 
de sua saúde. A interface obrigatória entre a genética e a medicina do trabalho pode ser uma questão de tempo, 
uma mudança de paradigma que certamente acalorará diálogos, demandará novas leis, manuais de boas práticas 
e que seguramente mudará os hábitos de profissionais e empresas, possibilitando ao trabalhador a segurança 
legal e moral para ser adaptado em função e em ambiente salubre de acordo com as potencialidades genéticas.
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2. Pós-Doutora em biologia molecular na University of California, San Francisco (UCSF). Especialista em Bioética UnB. marie@unb.br

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: O conhecimento preditivo está aberto às múltiplas possibilidades e o ambiente profissional não está 
à margem destes descobrimentos. O mapeamento genético é uma realidade, podendo ser utilizado de forma be-
néfica ou causando transtornos à vida dos trabalhadores. O paradoxo está exposto e merece atenção e análise 
coerente. O mapeamento genético com fins laborais, ao mesmo tempo, pode ajudar as empresas a proteger a 
saúde do trabalhador frente às necessidades inerentes à função laboral e à ambientação, resguardando os direitos 
fundamentais do homem e, pode ainda, ser instrumento de discriminação, de impedimento ao acesso a postos de 
trabalho, de justificativa para demissão ou não contratação.  Contradições que não podem ser ignoradas pelos 
legisladores, não devem ser decididas ao arrepio da lei ou deliberadas por sentimentos puramente emocionais. O 
presente estudo discute sobre o mapeamento genético para fins laborais, apontando a bioética de fundamentos 
representada pela beneficência e a bioética utilitarista que salvaguarda o bem coletivo como pontos importantes 
a serem considerados na ponderação ética sobre o tema. Assinala a necessidade da mediação entre os interesses 
individuais e coletivos e demonstra a importância da proteção dos trabalhadores da discriminação genética e 
do uso indevido das informações gênicas. Para fundamentar este estudo utilizou-se de revisão de legislações e 
de literatura. A legislação brasileira ainda não regulamentou a utilização dos exames genéticos com foco laboral. 
O conhecimento preditivo pode e deve ser usado para maximizar o bem e proteger trabalhadores, sociedade e 
empresas de danos que podem ser evitados com o conhecimento oferecido pela ciência genética. As implicações 
sobre a utilização dos exames pela medicina do trabalho, não podem ser enfrentados de forma reducionista e 
maniqueísta. Para além do bem e do mal existe o meio termo e suas possibilidades. Necessitamos de direcio-
namentos legais que permitam proteger trabalhadores, comunidades e,  sobretudo o conhecimento humano  e  
suas capacidades.

PALAVRAS-CHAVE: Genética. Bioética. 

mailto:ossege@terracom.br
mailto:marie@unb.br


ÍNDICE

336

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

EXPERIÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM GRUPO DE ATIVIDADE 
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MODALIDADE: Case

RESUMO: O American College of Sports Medicine orienta que adultos realizem 30 minutos ou mais de exer-
cício físico com intensidade moderada pelo menos 5 dias por semana, ou 20 minutos de intensidade vigorosa 
pelo menos 3 dias por semana, além das atividades da vida diária. Dessa forma, a realização dos grupos de ativi-
dades físicas dentro da atenção básica tem sido de extrema importância para a prevenção do aparecimento de 
doenças crônicas, promoção da saúde e melhora da qualidade de vida. Além disso, a realização desses grupos 
de forma multiprofissional tem se mostrado efetiva na detecção de vulnerabilidades que, muitas vezes, podem 
passar despercebidas pelo serviço de saúde. Diante disso, tem-se por objetivo relatar a experiência da equipe da 
Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher, na execução do grupo de atividade física com mulheres acima 
de 35 anos, denominado Mulheres na Medida, observar que a participação da equipe multiprofissional faz com 
que as mulheres tenham abertura para conversar, relatar depoimentos e acontecimentos da vida pessoal, tirarem 
dúvidas, compartilhar interesses e dificuldades, se informar sobre a prevenção do câncer de mama e de útero 
e das alterações corporais que acontecem em diferentes fases da vida.  O grupo Mulheres na Medida também 
proporciona um momento de socialização, diversão e distração, além da prática da atividade física. A atuação 
multiprofissional favorece um ambiente humanizado, garantindo a melhoria da qualidade de vida e permitindo 
uma atenção específica frente às dificuldades que podem prejudicar o bem-estar dessas mulheres.
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MODALIDADE: Case

RESUMO: O período pós-parto também chamado de puerpério é o momento em que ocorrem intensas modi-
ficações físicas e psicológicas nas mulheres, considerado um período de readaptação fisiológica e reestruturação 
das relações familiares e sociais. Dessa forma, a atenção à mulher e ao recém-nascido no pós-parto imediato 
e nas primeiras semanas após o parto é fundamental. O Ministério da Saúde recomenda que a visita domiciliar 
seja realizado na primeira semana de vida do recém-nascido, pois é um período adaptativo e de maior risco à 
saúde da criança e da puérpera, lembrando que a ausência de orientações e de apoio por parte dos profissio-
nais de saúde pode acarretar em agravos indesejáveis aumentando os índices de morbimortalidade. Frente ao 
exposto, tem-se por objetivo relatar a experiência das visitas puerperais, realizadas pela equipe da Residência 
Multiprofissional em Saúde da Mulher de uma Unidade Básica de Saúde, do município de Londrina-PR. Durante 
as visitas buscou-se avaliar o estado de saúde da puérpera e do recém-nascido por meio de anamnese e exame 
físico, orientações quanto ao aleitamento materno e aos cuidados do recém-nascido, realizando a abordagem de 
temas, tais como: planejamento familiar, higiene, dieta, importância de atividades físicas, agendamento da consulta 
de Crescimento e Desenvolvimento. Diante da experiência, verificou-se que a visita domiciliar multiprofissional 
possibilita o conhecimento das condições socioeconômicas e culturais da família, facilitando o processo instruti-
vo e educativo frente à realidade, além de promover um melhor relacionamento entre família e os profissionais, 
maior liberdade para expor os problemas e dúvidas do que nas dependências dos serviços de saúde. Ressalta-se 
que a presença da equipe multiprofissional na visita domiciliar permite um trabalho de promoção de saúde, pre-
venção de agravos e cuidado do binômio durante o período puerperal, contribuindo para o bem estar da família, 
proporcionando um atendimento de qualidade e eficiente, contribuindo para uma atenção humanizada.
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O atendimento humanizado constitui uma questão atual nas pesquisas sobre saúde, uma vez que 
interfere nos processos de recuperação física, minimização do sofrimento e qualidade de vida. Diante disso, 
o objetivo do estudo foi realizar uma revisão crítica do ensino da humanização para graduandos do curso de 
Fisioterapia. Os dados para este estudo foram coletados nas bases PubMed, Bireme e Scielo, na literatura na-
cional, com os seguintes descritores: “humanização/fisioterapia”, “humanização/graduação” e “humanização/área 
da saúde”. Foram incluídos estudos referentes à temática, entre os anos de 2010 e 2016. Através da análise dos 
nove artigos, percebe-se que a formação acadêmica dos profissionais da área da saúde é voltada para o saber 
tecnicista, pois a matriz curricular é pautada no cuidado do corpo como matéria separada da mente, somado a 
esta realidade o embasamento sobre a temática humanização durante a graduação é pouco abordada. Entre as 
justificativas para a difícil inserção desse tema no ensino são as questões subjetivas que o permeiam. Nesse sen-
tido sugere-se que a inserção precoce no Sistema Único de Saúde propiciará a integração nas políticas públicas 
de saúde, desenvolvimento da escuta qualificada, maior habilidade no trabalho em equipe e criação de rede como 
dispositivos de fortalecimento da capacidade de resposta às demandas dos usuários. Outra proposta para o 
processo de humanização é a inserção da leitura de clássicos e a arte, pois possuem capacidade de criar empatia, 
gerar crises e preparar o graduando para lidar com situações difíceis. É necessário rever os currículos dos cursos 
de graduação em uma perspectiva de humanização da saúde, possibilitando ao futuro profissional tornar-se um 
mediador entre os protocolos de reabilitação e o bem-estar dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Humanização. Fisioterapia. Estudantes.
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GRUPO DE GESTANTES: RELATO DA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA DURANTE AÇÃO 
EDUCATIVA

Lucileyne Wittkowski1

1. Médica. Pós Graduanda em Medicina de Família e Comunidade UFPR. lucy.witt@yahoo.com.br

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A assistência pré-natal pode ser definida como a atenção dada à mulher grávida durante todo 
período gestacional. Ações de promoção e prevenção à saúde devem ser realizadas, tendo como princípios o 
respeito e a humanização no atendimento a mãe e a criança, com objetivo de reduzir mortalidade materna e in-
fantil. Assim, projetos de educação em saúde como grupos de gestantes devem fazer parte do acompanhamento 
pré-natal. O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência dos grupos de gestantes desenvolvidos 
numa Unidade de Saúde do Distrito Sanitário Cajuru, município de Curitiba – Paraná, no período de agosto de 
2015 a maio de 2016. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e retrospectivo, de natureza qualitativa, sendo 
um relato da experiência vivenciada no desenvolvimento dos grupos de gestantes. A ação educativa foi iniciativa 
do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade. As reuniões são mensais, abordando 
temas como pré-natal, parto, pós-parto e aleitamento materno. São em formato de palestras com momento para 
dúvidas, em que elas interagem entre si. A participação dos pais é estimulada. No período analisado, 7 grupos fo-
ram realizados. A média de participantes por grupo foi de 19 gestantes, variando de 10 a 32 grávidas. Partindo-se 
do ponto que na área de abrangência da Unidade de Saúde 102 gestantes estão cadastradas para seguimento 
pré-natal, cerca de 18% participaram da ação educativa, com variação de 9,8% a 31% de presença. Em todas as 
sessões, pelo menos 1 pai esteve presente. Ações educativas devem fazer parte do acompanhamento pré-natal. 
Essa abordagem cria um ambiente humanizado para promoção de saúde com integração de educação em saúde, 
troca de experiências e descontração. Os grupos tem boa adesão que torna evidente sua importância e relevân-
cia na ampliação do conhecimento sobre o período gravídico, tornando-o homogêneo e auxiliando no vínculo 
das gestantes ao pré-natal.

PALAVRAS-CHAVE: Gestante. Pré-natal. Educação em saúde. 
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HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO NO INSTITUTO 
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6. Assistente Social. Especialista em Administração Hospitalar. social@ibcc.org.br

7. Psicóloga. Especialista em Administração Hospitalar. psicologia@ibcc.org.br

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: As necessidades da visão holística na assistência ao paciente, reforçando ações baseadas na ética, 
no diálogo e no acolhimento, trouxeram para o cenário da saúde o termo humanização. Entendendo este movi-
mento social o Ministério da Saúde criou e regulamentou o Programa Nacional de Humanização da Assistência 
Hospitalar (PNHAH), no ano de 2000, com o objetivo de promover uma nova cultura de atendimento a saúde. 
Neste mesmo período de criação da PNHAH, as atividades de humanização ocorriam por meio de ações isola-
das no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), até que em 2005, um grupo de profissionais reuniu-se 
para compor uma comissão e criar um Programa específico. O presente estudo tem como objetivo descrever 
o histórico de implantação do Programa de Humanização do IBCC. Uitilizou-se de levantamento de evidências 
documentais (atas de reunião e relatórios de prestação de contas à Secretaria da Saúde) e fotográficas, para 
traçar o panorama de desenvolvimento do Programa. Em 2005, foi criado o Grupo de Trabalho de Humanização 
(GTH) do IBCC, composto por membros da equipe interdisciplinar de saúde. Este grupo mapeou todas as ações 
até então realizadas isoladamente e as necessidades de implantação, para entendimento da lacuna. O Programa 
iniciou com 10 ações e atualmente conta com 33, sendo 22 controladas por meio de indicadores (com mensura-
ções qualitativas e quantitativas), não correspondendo à totalidade, em virtude do caráter intangível de algumas 
delas. Após mapeamento de todas as atividades desenvolvidas no Instituto nestes 11 anos de existência, consta-
ta-se a necessidade de constantes ajustes do GTH e do programa, para atender as expectativas dos pacientes/
clientes, que mudam com o tempo e o perfil de atendimento da Instituição, além das mensurações objetivas para 
entendimento das lacunas.

PALAVRAS-CHAVE: Humanização. Equipe Interdisciplinar de Saúde. Assistência Hospitalar.
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HUMANIZAÇÃO COM PACIENTES QUEIMADOS
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3. Doutor em Geografia da Saúde UFPR. Docente no Departamento Ciência da Saúde pelo Centro Universitário Campos de 
Andrade Uniandrade. denecir.dutra@terra.com.br

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Atualmente, os acidentes que causam queimaduras estão se tornando cada vez mais complexos, 
o que requer dos profissionais da saúde cuidados especiais, e cabe a ele, oferecer um atendimento de quali-
dade, visando à rápida recuperação das vítimas, com o mínimo de sequelas possível. Os acidentes podem ser 
provocados por agentes físicos, térmicos, químicos, elétricos e radioativos, agentes esses que têm a capacidade 
de destruir parcialmente ou totalmente a pele e seus fragmentos, podendo atingir camadas mais profundas como 
os músculos, nervos, tendões e ossos. Este estudo teve como objetivo analisar a humanização frente às vitimas 
de queimaduras. No contexto metodológico, o trabalho foi descritivo, dedutivo, exploratório, com uma revisão 
integrativa bibliográfica na base de dados Scielo e Revista Brasileira de Queimaduras, usando como principal 
descritor: “Humanização com pacientes queimados”. A assistência da equipe de enfermagem no primeiro 
atendimento ao paciente queimado é de extrema importância. Isso, por sua vez, exige do profissional habilidade 
e eficiência, visando à redução das taxas de mortalidade e a minimização de possíveis complicações, o que 
contribui para que sejam evitadas consequências mais graves, como a amputação, sequelas físicas, psicológicas e 
patológicas. A assistência oferecida, portanto, deve ser adequada, de forma humanizada, com dedicação, atenção, 
afeto e paciência, com o único propósito de amenizar a dor e o sofrimento, visando à recuperação de forma mais 
filantrópica possível, não apenas para o paciente, mas também para a família. Dar o apoio e a assistência correta 
para o paciente é indispensável. Sua recuperação não depende somente do tratamento correto, mas também 
da forma como é acolhido pela equipe de enfermagem, pois não envolve apenas fatores físicos, mas também 
psicológicos e estéticos devido às deformidades consequentes da queimadura, que muitas vezes são irreversíveis. 

PALAVRAS-CHAVE: Humanização. Pacientes queimados. Enfermagem.
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HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À GESTANTE DE ALTO RISCO EM UM GRUPO DE 
ARTESANATO: RELATO DE CASO

Mariana Campos Campana1; Janaína Ramos Martins2; Talyta Daniela Floriano Quintamilha3; Keli Regiane Tomeleri da Fonseca Pinto4

1. Enfermeira. Pós-graduanda na Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher, UEL. mariicampana@hotmail.com

2. Educadora Física. Pós-graduanda na Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher, UEL. talyta1_daniela@hotmail.com

3. Enfermeira. Pós-graduanda na Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher, UEL. janaramos7@hotmail.com

4. Enfermeira Obstétrica. Doutoranda em Saúde Coletiva, UNESP. Docente do Departamento de Enfermagem UEL. tomeleri@yahoo.
com.br

MODALIDADE: Case

RESUMO: A vivência da gestação de alto risco emerge nas gestantes um estado de angústia, inquietação e 
solidão, se sentindo por vezes, incomodadas e doentes. Este estudo trata-se de um relato de caso observado e 
acompanhado em um grupo de artesanato organizado pela equipe multiprofissional da Residência Multiprofissio-
nal em Saúde da Mulher, em uma Unidade Básica de Saúde, de um município do norte do Paraná. A participação 
da referida gestante de alto risco nos encontros semanais do grupo de artesanato possibilitou a criação de maior 
vínculo com os profissionais que conseguiram ampliar e qualificar a assistência prestada à essa gestante. Durante 
a prática do artesanato, a gestante passou a se comunicar mais com a equipe, relatando aspectos importantes de 
sua vida, de seu estado de saúde e alguns aspectos emocionais que não eram expressos durante as consultas de 
pré-natal realizadas. A gestante frequentemente afirmava o quanto o grupo estava lhe beneficiando com a dimi-
nuição da ansiedade e solidão, pois fez novas amizades, tinha com quem conversar e focava seu pensamento em 
outras coisas além de seus medos. Para a equipe multiprofissional o grupo se tornou um recurso terapêutico e 
momento ideal para a humanização da assistência. Os encontros proporcionaram um ambiente propício para a 
realização de orientações e cuidado. A atuação multiprofissional no cuidado da gestante de alto risco se desen-
volveu de forma eficaz, integral e humanizada dentro do grupo de artesanato e pode contribuir para diminuição 
do estado de ansiedade e solidão da futura mãe.

PALAVRAS-CHAVE: Gestação de Alto Risco. Assistência Multiprofissional. Artesanato.
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HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE AGRAVOS 
ASSOCIADOS À AMAMENTAÇÃO
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4. Enfermeira. Mestre em Enfermagem. laramessias@ig.com.br

5. Enfermeira. Doutora em Enfermagem. anapxr@hotmail.com  

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Humanização relaciona-se quanto à promoção do aleitamento materno, devido ao estabelecimento 
do vínculo mãe/bebê e também devido ao contato direto entre a mãe e o profissional da saúde/enfermeiro, 
esclarecendo dúvidas e minimizando problemas que possam reduzir a amamentação. A presente pesquisa teve 
como objetivo conhecer os cuidados que humanizam a prevenção dos problemas mamários associados à prática 
da amamentação. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com questionário estruturado realizado com 124 
puérperas atendidas pelo Projeto Consulta de Enfermagem, realizando orientações sobre aleitamento materno 
e posteriormente exame físico das mamas e os problemas associados a amamentação. Resultou que 38,40% das 
puérperas apresentaram fissura, 10,5% ingurgitamento e 11,10% apresentaram sinais inflamatórios. Estas alte-
rações estão associadas a dor, que necessita rápida intervenção de enfermagem para reduzir o sofrimento da 
mulher e minimizar o risco de desmame precoce. Outro fator foi que 19,40% bebês apresentaram dificuldade de 
sucção. Conclui-se que humanizar é orientar, intervir, promover e estimular o aleitamento materno, onde 60,20% 
das puérperas apresentaram problemas mamários, sendo assim a humanização do cuidado de enfermagem é 
essencial para a saúde materno infantil e é uma obrigação da enfermagem, esclarecer dúvidas, pois é um direito 
de toda mulher amamentar sem dor. 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Aleitamento Materno. Humanização da Assistência. 
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com

4. Veterinário. Mestre em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Docente do departamento de Enfermagem e Saúde Pública, 
UEPG. coradassi@gmail.com

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A gestação é um período que vai da concepção ao momento do parto e que compreende uma série 
de mudanças que se correlacionam e abrangem tanto o organismo materno quanto o indivíduo em formação. 
Assim, a assistência humanizada ao pré-natal é imprescindível, pois muitas mulheres chegam à gravidez sem o 
conhecimento em relação ao que se passa com seu organismo, podendo apresentar, um misto de ansiedade e 
insegurança. O presente estudo objetivou identificar as percepções das gestantes e puérperas sobre o acesso 
aos serviços, bem como crenças e valores relativos à sua saúde e de seus bebês. Trata-se de uma pesquisa de na-
tureza qualitativa, envolvendo nove mulheres que participaram do grupo de gestante. A coleta ocorreu mediante 
grupo focal, às entrevistas foram gravadas, transcritas e submetidas à análise de conteúdo temático de Bardin. 
Após a análise das falas, emergiram três categorias: acesso ao pré-natal, qualidade do pré-natal, e a importância 
do grupo de gestantes. A partir do presente trabalho espera-se que a equipe de saúde reconheça a importância 
do grupo de gestante e que as orientações prestadas contribuam para reduzir as dúvidas e anseios dessas mulhe-
res durante o ciclo gravídico puerperal, bem como ofereça subsídios para identificar os fatores de risco tanto à 
saúde da mulher quanto à do bebê, contribuindo para evitar a mortalidade materna e neonatal, que apresentam 
altos índices.

PALAVRAS-CHAVE: Grupo de gestantes. Humanização. Enfermagem.
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Os direitos humanos fundamentais são todos os direitos pertencentes a qualquer cidadão, a partir 
do início da vida até o seu término. A esquizofrenia é uma patologia que ocasiona comportamentos psicóticos, 
dificuldades ligadas aos relacionamentos interpessoais e ao processamento de informações, entre diversos ou-
tros fatores de convívio em sociedade. Compreender dimensões, informar e promover esclarecimentos sobre 
os direitos humanos das pessoas idosa portadora de doença mentais com esquizofrenia, abordando os principais 
direitos no impacto da família e reinserção do portador na sociedade. Elaborou-se um estudo de revisão de 
sistemática de análise qualitativa descritiva de periódicos, publicados no período de 1995 a 2014. A busca foi 
realizada nas bases de dados: LILACS, MEDLINE e SCIELO. Ao todo, foram pesquisados 20 artigos e periódicos, 
sendo utilizado apenas 17 para realizar o presente artigo. Observou-se, que independentemente de portador 
de esquizofrenia ou não, existe igualdade dos direitos assegurados por lei que os façam de maneira íntegra faze-
rem parte da sociedade. A Lei nº 10.216/2001 concede diversos direitos às pessoas portadoras de transtornos 
mentais, com especial destaque para o tratamento de saúde conforme suas necessidades, proporcionando sua 
inserção na família, no trabalho e na comunidade, oferecendo proteção contra qualquer forma de abuso e ex-
ploração. A lei não é cumprida devido a um importante problema de saúde pública, que acomete principalmente 
a pessoa idosa. As dimensões e aspectos dos direitos humanos aos portadores de esquizofrenia, no contexto 
da saúde da pessoa idosa, estimulando a compreensão ao profissional da enfermagem, propostos e arquitetados 
como objetivos foram alcançados, e resultados desta investigação apresentam relevância social, profissional e 
acadêmica. Neste contexto identificou-se que é preciso lutar contra o estigma e o preconceito existente dentro 
de si próprio e na sociedade, almeja-se que o paciente participe mais ativamente das decisões. 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Os pontos de atenção à gestante procuram desenvolver a solidariedade, mudar fluxos e processos 
de trabalho. O Programa Mãe Curitibana é humanizar o atendimento, aumentar a segurança e melhorar a quali-
dade do atendimento às gestantes e crianças. O presente estudo teve como objetivo analisar o acolhimento do 
programa mãe Curitibana, no contexto de relato de caso. A matriz metodológica utilizada é dedutiva, descritiva, 
fenomenológica, utilizando-se do relato de caso, de um profissional de enfermagem atuante 30 anos no setor 
de obstetrícia da Prefeitura de Curitiba. Seguindo o ordenamento, exposto a experiência da profissional e suas 
percepções do acolhimento e humanização. O acolhimento ao atendimento das gestantes houve grandes avan-
ços com a criação de protocolos de atendimento, a incorporação de outros profissionais de saúde foi de grande 
ajuda no desenvolvimento desta proposta de trabalho.  Os agentes comunitários em saúde monitoram as ges-
tantes de sua área de responsabilidade e prestam as orientações necessárias criando um elo entre a Unidade de 
Saúde, o profissional e a gestante. O programa resulta em melhoria do acesso e da qualidade, dando a todas as 
gestantes oportunidades de acompanhamento pré-natal, identificação dos casos de risco, assistência a possíveis 
complicações e atendimento especializados, quando necessário durante a gravidez e no parto. O acolhimento 
é realizado em todas as etapas desde o pré-natal, parto, até à assistência ao recém-nascido, puerpério e plane-
jamento familiar, bem como no acompanhamento frente ao aleitamento materno, melhorando a assistência às 
gestantes, democratizando o acesso e diminuindo, assim, o índice de mortalidade materno/infantil. Com a exis-
tência de um protocolo facilita um atendimento continuo e globalizado, e a reflexão dos profissionais da rede de 
atenção à saúde da mulher. Neste contexto, o relato da profissional da enfermagem nos remete a compreensão 
do programa descrito, onde preconiza o acolhimento humanizado.

PALAVRAS-CHAVE: Humanização. Gestação. Experiência.
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HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM PSIQUIATRIA 
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3. Enfermeira. Pós Graduando, Urgência e Emergência, Uniandrade.

4.  Enfermeira. Pós Graduando, Auditoria e Administração em Serviços de Saúde, Uniandrade.

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: A urgência e emergência e seu atendimento tem uma configuração importante no contexto bra-
sileiro, pois atende de forma integral a sociedade nas principais cidades onde há o serviço. O acolhimento e a 
humanização são ferramentas essenciais para o serviço do SAMU². Nesse sentido a rede de atenção à saúde 
mental, que conta com a assistência prestada em instituições específicas da área. Esses serviços, entre os quais, se 
destacam os CAPSs - oferecem uma alternativa terapêutica que procura evitar o internamento dos sujeitos em 
sofrimento psíquico. Ademais, a assistência em saúde mental não está restrita a esses serviços, pois está estipula-
do nas políticas de saúde que as unidades básicas vinculadas à ESF, os hospitais gerais e qualquer outra instituição 
do SUS devem assumir responsabilidades para com a assistência de saúde mental. Analisar aspectos da humani-
zação e interações com a urgência e emergência psiquiátricas. Matriz dedutiva, exploratória e descritiva partindo 
se, de uma revisão bibliográfica sobre temática onde os descritores utilizados foram: “urgência e emergência”; 
“ Saúde Mental”, “ Humanização”.  Achados apontam uma divisão em diferentes eixos distintos; importância da 
humanização na relação entre o indivíduo e a equipe do SAMU, o atendimento e a interação da equipe com 
acolhimento frente à família assistida. Discussão: Antes isolada e escondida atrás dos muros dos manicômios, 
hoje as crises ganham o espaço social, com a diminuição dos leitos e das internações. Isso gerou também a ne-
cessidade de criar serviços substitutivos para dar conta dessa nova demanda. Nesse contexto, a Política Nacional 
de Atenção às Urgências ratificou a responsabilidade do SAMU no que tange à assistência em crises psíquicas. 
Ao analisarmos a humanização e as suas interfases com a saúde mental requer compreensão da doença e seus 
sintomas clínicos, portando faz parte do atendimento humanizado os serviços prestados pela equipe.

PALAVRAS-CHAVE: Humanização. Saúde Mental. Urgência.
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HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO SERVIÇO PÚBLICO
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1. Cirurgiã Dentista da Estratégia de Saúde da Família. Especializanda do Curso de Pós-graduação em Gestão e Auditoria em Serviços 
de Saúde, Centro Universitário Campos de Andrade Uniandrade. PR.  tatianaborba@uol.com.br  

2. Cirurgiã Dentista. Auditora da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Mestre em Administração. Especializanda do Curso de 
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gmail.com 

3. Professor. Doutor em Geografia da Saúde pela Universidade Federal do Paraná. Docente no Departamento Ciência da Saúde pelo 
Centro Universitário Campos de Andrade Uniandrade. denecir.dutra@terra.com.br

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O conhecimento das expectativas do usuário do serviço de saúde pública é de suma importância 
para sua satisfação e para trazer melhorias ao próprio serviço prestado. O aprofundamento do histórico ante-
rior do usuário e sua subjetividade, sejam eles seus traumas, fobias, ansiedades e expectativas, leva o profissional 
cirurgião dentista a estar habilitado a administrar o tratamento adequado ao perfil de cada indivíduo. Objetivou-
-se analisar a subjetividade do usuário e sua individualidade, atendidos pelo SUS; à existência de ansiedade odon-
tológica; e ao perfil de um dentista ideal. Metodologicamente, a pesquisa é dedutiva, exploratória descritiva onde 
alicerça-se na revisão bibliográfica integrativa voltada à temática, onde foi utilizada os descritores “ Humanização 
e Odontologia” onde foi pesquisado em banco de dados do ScieLo, nas teses e dissertações da USP e Bireme. O 
corpus documental deste estudo foi constituído por 8 produções científicas, sendo a maioria publicada no perí-
odo de 2004-2014. Apenas 37,5% foram agrupados na categoria individualização do usuário/paciente. Observou-
-se uma evolução quanto aos aspectos relacionados à humanização para o cirurgião-dentista no que concerne 
aos sistemas e serviços de saúde. 62,50% dos estudos visam o aperfeiçoamento da visão humanista do Cirurgião 
Dentista. Sugere a iminente necessidade de reorientação do modelo a fim de que os profissionais tenham sua 
formação humanizada. Conclui-se que, a concretização da prática educativa humanizada tem se dado de forma 
lenta. A produção científica nacional da humanização em saúde relacionada às práticas do cirurgião-dentista é 
escassa. Diante do que se coletou, existe um grande distanciamento entre a realidade subjetiva do paciente e 
a realidade prática odontológica. O que se requer é o conhecimento da realidade sócio comportamental do 
paciente e capacitação humanizadora acadêmica do cirurgião dentista, e uma educação permanente frente ao 
grupo atuante no Mercado de trabalho.

PALAVRAS-CHAVES: Humanização. Odontologia. Subjetividade. 
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HUMANIZAÇÃO NO PROCESSO DE GESTÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Kellen Tanner Dias1; Maria Aparecida Prestes Rehme1; Enéas Cordeiro Senoski1; Denecir Dutra2

1. Enfermeiro. kellendiias@hotmail.com

2. Doutor em Geografia da Saúde UFPR. Docente no Departamento Ciência da Saúde Uniandrade. denecir.dutra@terra.com.br

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: A humanização está presente em diversos ramos da administração em saúde, inserido na economia 
e nas práticas das prestações em serviço e na qualidade de trabalho e assistência. Na área de atenção à saúde, 
os determinantes variam sobre os direitos, cidadania e ética, visando uma qualidade total no serviço e melhorias 
nas ações e atividades atribuídas aos profissionais da saúde, considerando as peculiaridades de cada protocolo 
inerente as ações, fatores e processos que resultam na qualidade de vida do paciente. No âmbito hospitalar 
serviços humanizados à saúde provêm de melhorias do ambiente físico, ambiência, benefícios usuários-clientes 
e principalmente a gestão vinculada com o bem-estar do cliente e profissionais da saúde. O presente estudo 
tem como objetivo analisar o processo de humanização e gestão hospitalar em saúde, além de identificar fa-
tores determinantes para um processo de integralidade na saúde pública. A metodologia utilizada é de matriz 
dedutiva, integrativa e descritiva partindo-se de uma revisão bibliográfica sobre temática onde os descritores 
utilizados foram: ‘humanização’, ‘gestão em saúde’ e “enfermagem” utilizando teses e dissertações da USP no 
ano de 2010 a 2015 e ScieLo. A partir da revisão da literatura foram encontrados 12 artigos e 3 teses, em que 
evidenciaram diversas lacunas na estruturação do processo, com enfoque no acolhimento, no qual anexa três 
eixos, como; estratégia da saúde da família, coparticipação em saúde da família com relação ao serviço hospitalar 
e o acolhimento e processo de humanização familiar nas atenções primária, secundária e terciária, portanto o 
acolhimento é uma ferramenta de suma importância na gestão, pois é capaz de organizar ações de trabalho de 
modo a contribuir para a efetivação da assistência e principalmente a prevenção de doenças. A qualidade de vida 
está relacionada com o acolhimento desenvolvido pela equipe de saúde, com predominância na integralidade da 
assistência, caracterizando-se como fator primordial e essencial no cuidado.

PALAVRAS-CHAVE: Humanização. Gestão em saúde. Enfermagem.
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HUMANIZAÇÃO: A UTILIZAÇÃO DO GRUPO COMO RECURSO TERAPÊUTICO NO 
PROCESSO DA TERAPIA OCUPACIONAL COM PACIENTES NA UNIDADE DE ONCO-
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Os pacientes com doenças onco-hematológicas podem apresentar alterações emocionais e físicas, 
provenientes de: ruptura do cotidiano, elevada expectativa diante do tratamento, ansiedade e alterações dos 
aspectos corporais que afetam a autoimagem. O grupo terapêutico pode ser utilizado como uma forma de in-
tervenção por proporcionar aos participantes a oportunidade de experimentar outras formas de se relacionar 
e de vivenciar situações, por meio da atividade. No entanto, é necessário estar atento aos valores éticos, cul-
turais, religiosos, experiências pessoais e estado emocional, para que os objetivos da terapia ocupacional sejam 
atingidos. Objetivou-se identificar a demanda dos pacientes atendidos pela terapia ocupacional na unidade de 
onco-hematologia e avaliar a satisfação dos participantes do grupo. O presente estudo possui uma abordagem 
qualitativa. Primeiramente foi realizada avaliação de terapia ocupacional, com o objetivo de identificar a demanda 
e definir conduta. Para realizar os grupos foram utilizados diferentes materiais terapêuticos, preocupando-se 
com fatores de risco e precauções. Para a avaliação do grupo em relação às atividades propostas, foi aplicado 
um questionário, durante o período do segundo semestre de 2015. Observou-se que as demandas de maior 
prevalência na unidade foram: diminuição da interação social, ansiedade e ruptura da rotina. Que representam 
69% das demandas apresentadas pelos pacientes. Analisando as variáveis abordadas no questionário (humor, 
interação social, autoestima e aspectos emocionais), evidenciou-se uma favorabilidade acima de 90%. O grupo 
surge como intervenção humanizadora para amenizar a rotina hospitalar e o sofrimento do adoecer. No período 
de internação, esta intervenção pode auxiliar o paciente no processo de fortalecimento para enfrentamento da 
doença; elaboração de aspectos afetivos; adaptação ao novo cotidiano; readaptação da autoimagem. Refletindo 
na melhora da qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Hospital. Terapia Ocupacional. Humanização.
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IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA 
MULHERES SUBMETIDAS A ABORTO POR GESTAÇÃO ECTÓPICA 
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo levantar a importância do atendimento especializado e mul-
tiprofissional a mulheres submetidas a aborto por gravidez ectópica como uma forma de prevenção da violência 
moral e da saúde mental de tais mulheres. Para tanto foi realizada pesquisa bibliográfica na base de dados Scielo 
com as temáticas do aborto e da gestação ectópica. Os artigos selecionados deveriam ter sido publicados nos 
últimos 15 anos. Gravidez ectópica é a implantação e o desenvolvimento do ovo fora da cavidade uterina. É uma 
hemorragia do primeiro trimestre da gestação, podendo se manifestar com quadro abdominal agudo, que impõe 
diagnóstico precoce e assistência de urgência. O aborto é essencial e necessário nestes casos. Quando se fala 
em saúde mental associada ao aborto, sob qualquer enfoque, encontra-se grande divergência na literatura. Alguns 
estudos apontam que, após o aborto, as mulheres estariam mais propensas a desenvolver depressão,  ansiedade, 
transtorno do estresse pós-traumático, pensamentos suicidas e abuso de drogas. Considera-se que o aborto de 
feto malformado, como é o caso da gestação ectópica pode causar mal estar físico e psicológico entre as mulhe-
res que precisam se submeter a tal procedimento para resguardar a própria vida. A sociedade atual culpabiliza o 
aborto e o coloca como falha de caráter para as mulheres, mesmo que este aborto seja previsto em lei, como 
as más formações fetais. Os profissionais de saúde precisam estar aptos e preparados para atender tal demanda, 
mas acima de tudo, não devem replicar práticas de segregação, culpabilização e banalização do sofrimento da 
mulher que aborta por gravidez ectópica. Caso contrário, trata-se de uma violência moral muito preocupante 
em um ambiente hospitalar que deveria ser acolhedor e restaurador da saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Aborto. Violência. Gestação Ectópica.
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INSERÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL EM CURSOS DE GRADUAÇÃO NA AREA DA 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: O cuidado integral ao ser humano implica em considerar diferentes dimensões que o compõem 
(corpo, mente e espírito). Um dos principais desafios relacionados à saúde e espiritualidade, está na sua aplicação 
e inserção na prática assistencial e a lacuna se torna ainda maior no meio acadêmico. A negligência desta temática 
se revela na ausência de disciplinas que abarquem assuntos relacionados à espiritualidade durante a formação 
profissional, e no incomodo e despreparo dos professores em ensinar a identificar as necessidades espirituais 
dos indivíduos a serem atendidos. Assim, o Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Antropologia 
da Saúde do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (LIEPAS/
UNIRIO), a partir da necessidade de incluir aspectos práticos que subsidiassem o estudo teórico das relações 
entre saúde e espiritualidade, incentivando a construção conjunta de novas realidades no cuidado, propôs junto 
ao Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual (NAVE) do Instituto Nacional do Câncer (INCA) e do Comitê 
de Reconforto Espiritual e Religioso (CRER) do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad 
(INTO), inserir a participação dos graduandos dos cursos de medicina e enfermagem nas atividades práticas 
de reconforto espiritual realizadas nestas unidades hospitalares. Trata-se de um relato de experiência, obtido a 
partir de dados documentados nos diários de campo, posteriormente sistematizados e analisados. Os resultados 
obtidos mostraram que as experiências foram extremamente ricas para os alunos, despertando reflexões sobre 
as características subjetivas que envolvem o processo saúde-doença, tornando o conhecimento adquirido menos 
polarizado em uma perspectiva exclusivamente biológica. Para as instituições se constituiu na possibilidade de 
repensar as atividades desenvolvidas, ampliando a visão do reconforto puramente religioso para uma assistência 
mais ampla. E por fim, tornou-se evidente a importância de construção de propostas interinstitucionais de ensi-
no, pesquisa e extensão para uma visão de atendimento mais ampla e humanizada.
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: A brincadeira faz parte do desenvolvimento infantil, é espontânea e carregada de significância emo-
cional e sociocultural, sendo uma forma de comunicação não verbal que representa autonomia, por ser de 
domínio da criança. De fácil aplicabilidade e baixo custo e, ainda, por estimular os campos cognitivos, afetivo, 
motor e social, o lúdico pode ser incorporado às práticas de cuidado. O adoecimento faz com que a criança se 
depare com restrições da própria doença ou estabelecidas pelos pais, prejudicando seu desenvolvimento e a 
interação social, refletido de diferentes modos no comportamento da criança: medo, apatia, isolamento, depres-
são, melancolia ou irritabilidade, hiperatividade, ansiedade, choro, grito e agressividade. O profissional de saúde 
deve considerar que não somente a criança adoecida, mas também a família vivencia momentos de sofrimento 
e estresse, necessitando ser fortalecida e cuidada. Para amenizar estas experiências frustrantes é importante 
que o profissional estabeleça um canal de comunicação/interação eficiente com a criança por meio de práticas 
lúdicas. Neste estudo de revisão integrativa objetivou-se analisar os benefícios da brincadeira sob diferentes as-
pectos no cuidado ao paciente pediátrico. A busca de dados ocorreu em publicações de 2002 a 2015, utilizando 
as palavras chave: brinquedoterapia, humanização em pediatria, comunicação profissional-criança-família. Os re-
sultados apontam que além da finalidade recreacional, a brincadeira possui outros benefícios como: instrumento 
terapêutico, educacional e humanizador do cuidado. É uma ferramenta de abordagem, interação, negociação e 
comunicação para o profissional nos processos assistenciais ao paciente pediátrico. Na grande maioria se res-
tringe ao espaço hospitalar como atividade recreativa nas brinquedotecas, limitando os benefícios a algumas 
esferas do cuidado. Espera-se que este trabalho sensibilize e motive profissionais das diferentes especialidades 
de assistência à criança para que ampliem e publiquem as experiências alcançadas com a prática lúdica, que novos 
programas e centros acadêmicos contemplem esta temática, aprimorando o cuidado na tríade: criança, família e 
profissional.   
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MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Com as transições epidemiológica, nutricional e demográfica das últimas décadas, houve uma mu-
dança nas causas de morte na maior parte dos países do mundo, havendo redução do número de mortes por 
doenças infecciosas, aumento do número de mortes por doenças crônicas não transmissíveis, aumento da lon-
gevidade e da expectativa de vida. Ao mesmo tempo, a morte e o lidar com esta etapa da existência representam 
uma dificuldade para as pessoas, inclusive os profissionais da saúde. Para colaborar para uma melhora do quadro 
entram a bioética e os cuidados paliativos. Este trabalho tem por objetivo expor a interface entre os funda-
mentos da bioética e os princípios dos cuidados paliativos. Foi realizada uma revisão de literatura considerando 
artigos e livros recentes com os temas fundamentos de bioética e princípios dos cuidados paliativos. A bioética 
estimula os profissionais de saúde a desenvolverem, aperfeiçoarem e promoverem o cuidado, a compaixão, o 
discernimento, a confiança, a confiabilidade, a integridade, a consciência, o respeito, a não-malevolência, a bene-
volência, a justiça, a autonomia, a veracidade, a lealdade, a fidelidade entre outros. Os princípios dos cuidados 
paliativos incluem: alívio dos sintomas incômodos; afirmação da vida e consideração da morte como natural e 
no tempo devido; consideração do paciente enquanto um ser biopsicossocioespiritual no cuidado; oferta de um 
sistema de apoio ao paciente e aos seus familiares da doença ao luto; abordagem multiprofissional; promover 
qualidade de vida; uso precoce no curso da doença. Os cuidados paliativos e a bioética estão interligados, tendo 
em comum princípios básicos, valores, regras, humanização do cuidado, especialmente no intuito de proporcio-
nar ao ser humano, no seu momento de maior vulnerabilidade, o respeito e a dignidade que merece, o direito 
de tomar as suas decisões, e a certeza de terminar a sua biografia como lhe convenha.

PALAVRAS-CHAVE: Cuidados paliativos. Fundamentos da bioética. Humanização da assistência.
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A UM CENTRO 
ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO HOMEM: REFLEXÃO DE GÊNERO EM BIOÉTICA
Carolina Pimentel Machado¹; Aluísio Gomes da Silva Júnior²; Claúdia Regina Ribeiro³; Lumaira Maria Nascimento Silva4
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2. Doutor em Saúde Pública, ENSP/FIO CRUZ. Professor Associado da UFF. agsilvaj@gmail.com

3. Doutora em Saúde Coletiva, UERJ. 13cribeiro@gmail.com 

4. Mestre em Bioética, Ética aplicada e Saúde Coletiva PPGBIOS. Lumaira_@hotmail.com

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Trata-se de um estudo sobre as reflexões bioéticas acerca das questões que envolvem o acesso 
da população masculina aos serviços de saúde, articuladas às desigualdades de gênero. A Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem existe desde 2008, o que torna necessárias discussões e reflexões sobre 
sua implementação. Objetivamos com esse trabalho discutir as facilidades e dificuldades do acesso à Saúde pela 
população masculina; demonstrar as articulações entre as desigualdades de gênero e promoção da saúde do 
homem, assim como contribuir para o aperfeiçoamento da gestão e do cuidado a esta população. Essa pesquisa 
foi aprovada pelo comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense e pelo comitê de ética e Pes-
quisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.  Para tanto, foram analisados 142 prontuários de pacientes de 
um Centro de Atenção a Saúde do Homem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com encaminhamento 
para realização de biópsia de próstata. Em seguida, na etapa qualitativa, recuperamos o itinerário terapêutico de 
sete desses pacientes. Para auxiliar na análise de dados usamos análise de conteúdo e foram criadas três cate-
gorias: Desigualdade de gênero no Acesso a Saúde; Dificuldade de acesso ao Diagnóstico de Câncer de próstata; 
e Facilidade de Acesso ao Tratamento.  Como resultados da pesquisa, ficou demonstrado que o tempo médio 
para que um pacientes consiga ter acesso ao diagnóstico de câncer de próstata é de um ano e seis meses, após 
receber o diagnóstico costumam demorar um mês para iniciar o tratamento, e que as dificuldades de acesso 
encontradas pela população masculina não podem ser atribuídas de modo unilateral às questões sócios culturais 
e de gênero, uma vez que as ações de saúde voltadas para essa população no âmbito da PNAISH ainda estão 
aquém de atender as demandas e necessidades dessa população. 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Bioética. Saúde do Homem.
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JOGOS OLÍMPICOS RIO-2016 BIOÉTICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE ANÁLISE 
DOS IMPACTOS: UMA CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM
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3. Enfermeira. Docente Titular da Coordenação de Estágio em Enfermagem do Centro Universitário Campos de Andrade 
Uniandrade. ednaeduda@gmail.com

4.  Geógrafo. Doutor em Geografia da Saúde UFPR. Docente no Departamento de Enfermagem. Uniandrade. denecir.dutra@terra.
com.br

MODALIDADE: Revisão crítica

RESUMO: Megaeventos incontestavelmente geram ganhos econômicos e benefícios a parte da população, 
porém outro viés, causando problemas para setores da população de menor renda economicamente, abarcan-
do interfaces entre a bioética em saúde. Impactos sociais e ambientais, se enquadrado como um problema de 
justiça ambiental. Nesse sentido a análise se voltará para a relação entre aspectos e efeitos para a população 
atingida e interfaces da vigilância em saúde. O presente estudo tem como objetivo analisar os impactos ambien-
tais, bioéticos, econômicos e sociais dos Jogos Olímpicos Rio-2016 e o seu legado para o Brasil. Este estudo 
utiliza de matriz indutiva de caráter exploratório descritivo, com abordagem qualitativa, que analisará efeitos 
impactantes e sua relação com noções de sustentabilidade e justiça ambiental com ênfase a vigilância em saúde, 
decorrente de eventos de mega escala. A temática apresentada nos faz perguntar se legado deve ser objeto dos 
campos da saúde pública e coletiva brasileira, em especial o legado para os aspetos ambientais e bioéticos em 
saúde. Em linhas gerais, há consenso sobre a pertinência e complexidade do desafio, principalmente em relação 
a intervenções intersetoriais, implantadas em grandes áreas geográficas, as quais produzem efeitos catalíticos e 
multiplicadores á vigilância em saúde. Para tanto, é fundamental que o Brasil monitore e avalie o impacto dos 
Jogos do Rio de Janeiro-2016, gerando evidência científica que dê suporte aos formuladores de política locais 
e nacionais. Neste sentido evidenciam-se os legados consistentes, haja vista que o principal eixo, a saúde, não 
abarcará ganhos palpáveis posteriormente. Neste contexto, parece-nos imprescindível que os campos da saúde 
pública e coletiva sejam protagonistas nesse processo, em especial na avaliação do impacto na saúde em aspectos 
intersetoriais corroborando a vigilância populacional de caráter bioético socioeconômico amplamente tipificado 
em megaevento proporcionando impactos á saúde.

 PALAVRAS-CHAVE: Megaeventos. Impactos Sociais. Justiça Ambiental.
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MÍDIA, ALIMENTAÇÃO INFANTIL E BIOÉTICA 
Camila Peternella Veltrini1; Cilene da Silva Gomes Ribeiro2
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2. Nutricionista. Doutora em História. Colaboradora do Programa de Pós Graduação em Bioética, PUCPR. Cilene.silva@pucpr.br

MODALIDADE: Case

RESUMO: No processo de globalização da sociedade, o consumo de alimentos industrializados se fortaleceu 
com a ajuda do forte apelo da publicidade. A exposição excessiva à mídia televisiva parece ser um indicador 
de aumento nos riscos à saúde. O efeito dos comerciais televisivos no comportamento alimentar infantil tem 
mostrado que assistir à televisão, está diretamente relacionado com o consumo de alimentos que são por esta 
mídia veiculados. O presente estudo tem como objetivo relacionar a influência da mídia publicitária no aumen-
to da obesidade da população infantil à luz da bioética. Utilizou-se de revisão bibliográfica realizada a partir de 
diferentes bases de dados como Scielo, Pubmed, Medline e LILACS. Nos últimos anos, surgiu a preocupação em 
como a publicidade televisiva tem intensificado sua participação na vida alimentar da população, uma vez que tem 
condições para determinar comportamentos dos telespectadores. As indústrias alimentícias têm investido na pu-
blicidade que, ligada a sensações e percepções do indivíduo, e utilizando cores específicas e personagens conhe-
cidos, conseguem transformar o consumidor em um sujeito alienado aos interesses da sociedade capitalista. A 
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos tem um papel base teórico-prático muito importante 
dentro deste contexto, uma vez que aborda e discutem questões sobre dignidade e direitos humanos, autono-
mia e responsabilidade individual, vulnerabilidade humana a responsabilidade social em saúde. Os fundamentos 
da bioética são ferramentas de análise nos conflitos que relacionam os grupos consumidores e a alimentação. 
Considerando a DUBDH, o direcionamento desta problemática sob a perspectiva bioética se faz necessária para 
ampliação de conceitos e percepções, além da possibilidade de propostas e tomadas de decisões que auxiliem 
na segurança dos direitos humanos, principalmente aquele relacionado a uma alimentação saudável e adequada 
às populações mais vulneráveis.

PALAVRAS-CHAVE: Mídia. Alimentação. Bioética.
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O CUIDADO HUMANIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
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do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina/UEL. tomeleri@yahoo.com.br

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A gravidez é um processo de crescimento e amadurecimento no qual a mulher passa da condição 
de ser somente mulher para ser mãe, essa mudança traduz-se em dar conta do nascimento do bebê, assumir a 
responsabilidade, extravasar os sentimentos e perceber-se como mãe. Nesta fase é natural certo grau de ansie-
dade, que pode se elevar, principalmente em mães que experimentam a ausência de seus filhos que pode ocor-
rer devido à prematuridade, que na maioria das vezes necessita de internação na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal. Diante do exposto esse trabalho teve por objetivo descrever na perspectiva da mãe o atendimento 
prestado pelos profissionais da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-se de uma pesquisa descritiva de 
natureza qualitativa, realizada com11 mães, através de entrevistas semiestruturada. Para análise utilizou-se a 
análise de Conteúdo. As mães relataram confiança e segurança no cuidado dos profissionais com seus filhos. 
Referem que os esclarecimentos, a atenção e o acolhimento por parte da equipe de saúde, além do convívio 
diário, fortaleceram essa relação de confiança, o que resultou em um atendimento humanizado. O atendimento 
humanizado prestado ao bebê pelo profissional de saúde deve buscar sempre novos conhecimentos e além de 
sempre estimular a interação entre equipe e a família.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde da Mulher. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Humanização do Cuidado. 
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O DIREITO À MORTE DIGNA: DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE, EUTANÁSIA, 
DISTANASIA E ORTOTANASIA 
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O direito à morte digna remete a um espaço oportuno para a Bioética, dada a pluralidade de in-
terlocutores oriundos das mais diversas áreas. Longe de pretender encerrar o assunto, o objetivo é contribuir 
com a discussão, registrando diferentes visões que avançam e se transmutam, nem sempre em harmonia com a 
realidade. O conhecimento técnico-científico das ciências da saúde traz benefícios e qualidade de vida, mas pode 
gerar sofrimento aos pacientes e às pessoas a eles afetivamente envolvidas, dificultando o processo decisório 
das ações a serem realizadas. Dentre os casos que podem ajudar a dar materialidade à discussão, podemos citar 
a eliminação de embriões ou fetos descartados da pesquisa em laboratório ou fertilização in vitro, as crianças 
portadoras de doenças crônico-degenerativas já em fase de final da vida e os idosos portadores de morbi-
dade em fase dita terminal. Algumas medidas podem facilitar o processo decisório das medidas de cuidado a 
serem realizados, como as diretivas antecipadas de vontade (DAV) que são estabelecidas pelo paciente em sã 
consciência dos procedimentos médicos pelos quais ele permite que seja realizado nos seus últimos momentos 
de vida. A eutanásia é a expressão antecipada da morte de paciente incurável, geralmente terminal e em grande 
sofrimento. A ortotanásia configurada pelas condutas médicas restritivas, onde o objetivo médico busca prover 
o conforto ao paciente. A distanásia é a morte lenta e sofrida, corresponde à obstinação ou encarniçamento 
terapêuticos. Todas são medidas intervencionistas que requerem ponderação. Revelador é estágio evolutivo de 
uma sociedade na maneira como enfrenta a morte. Restringir medidas para a manutenção artificial da vida, não 
está associado com o descaso com o paciente e suas necessidades, mas com a mudança de foco: da tentativa de 
curar para o cuidar. 

PALAVRAS-CHAVE: Bioética. Morte digna. Medidas intervencionistas. 
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O NUTRICIOSTA E A SAÚDE MENTAL: INSERÇÃO DO NUTRICIONISTA EM UM CENTRO 
DE APOIO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
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MODALIDADE: Case

RESUMO: O Programa Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Federal do Para-
ná (PRMSF/UFPR) é uma pós-graduação lato sensu com treinamento em serviço e dois anos de duração. O 
primeiro ano deve ser realizado na atenção primária, e o segundo ano 40% do tempo deve ser dedicado aos 
estágios. Estes devem compreender diversos setores como administração e gestão em saúde, em diversos ní-
veis como atuação em média e alta complexidade e outras áreas de atuação do profissional de saúde para que 
o treinamento em serviço seja o mais completo possível. Objetivou-se conhecer a estrutura de um CAPSad e 
realizar atividades em grupo promovendo aproximação dos usuários com temas da saúde, segurança alimentar 
e nutrição. Durante sete semanas, realizaram-se oficinas com aproximadamente uma hora de duração, média de 
18 participantes, predominantemente do sexo masculino (94%) com idades entre 35 e 60 anos. Os temas eram: 
História da humanidade e da alimentação; História alimentar; Direitos humanos; Corpo humano; Doenças do 
corpo e os transtornos mentais; Corpo humano e o abuso de álcool e drogas; Alimentos e Medicamentos. As 
atividades proporcionaram a nutricionista uma vivência na área da saúde mental (SM) de importância singular, co-
nhecendo os fluxos do serviço e realidade dos pacientes. Os usuários foram questionados sobre suas atividades 
no CAPSad. Relataram gostar dos grupos e da inclusão de grupos de aprendizagem como artesanato e nutrição. 
Esta curta participação proporcionou conhecimento ao usuário, levou-os a reflexão sobre seu corpo, alimen-
tação e hábitos deletérios de vida. Faz se primordial importância a integração do nutricionista com os demais 
profissionais inseridos no CAPSad. A inserção do nutricionista na SM é recente e possui muitos desafios, sendo 
assim, cabe as universidades incluir SM nas diretrizes curriculares e as secretarias e serviços de saúde priorizar 
a educação permanente em saúde aos funcionários. 

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição. Saúde Mental. CAPSad.
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O OLHAR DOS NATURÓLOGOS SOBRE QUESTÕES ÉTICAS NO PROCESSO DE 
CUIDADO 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: No âmbito da Naturologia o foco está pautado no cuidado integral à saúde humana com o uso de 
práticas e métodos naturais. Estas práticas têm como objetivo a manutenção e a recuperação da saúde levando 
em conta um processo humanizado em que o indivíduo busca ser abordado de forma integral. É uma profissão 
recente no Brasil e conhecer (a) quais são os problemas éticos vivenciados por naturólogos na prática assistencial 
e (b) como esses profissionais têm lidado com a resolução dos mesmos é a proposta deste trabalho. O método 
de abordagem é qualitativo, com a realização de entrevistas, utilizando roteiro semiestruturado. Os participantes 
são profissionais naturólogos em atividade há pelo menos um ano. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
(CAAE 12732213.10000.5369/UNISUL). Para a análise de dados estão sendo construídas categorias a partir da 
análise de conteúdo das entrevistas e referenciais teóricos da Bioética, em especial da Bioética do Cuidado. Os 
resultados parciais apontam para as seguintes categorias de análise: (A) Limites do cuidar na relação naturólogo/
interagente; (B) Relação com outros profissionais de saúde; (C) (Não) existência de Código de Ética Profissional. 
Os naturólogos apontam para situações de conflito ético no âmbito da relação direta do cuidado no processo 
de interagência, bem como em situações indiretas, tais como, aquelas envolvendo outros profissionais de saúde, 
colegas de profissão e a sociedade. Sobre esta última destacam que seu campo de atuação ainda está em cons-
trução e muitas vezes os conflitos éticos aparecem porque a definição dos limites de atuação pode não estar 
clara. Nesse sentido, a (não) existência de um código de ética profissional parece ser fator importante para lidar 
com problemas éticos no cotidiano da profissão. 

PALAVRAS-CHAVE: Naturologia. Ética. Humanização do cuidado.
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O PAPEL DA BIOÉTICA NO PASSADO, PRESENTE E FUTURO DAS COMISSÕES DE ÉTICA 
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Embora o uso de animais para auxiliar na locomoção, alimentação, diversão e vestuário esteja pre-
sente na origem da humanidade, a prática de utilização para fins experimental remota a Grécia antiga, sendo 
efetivamente legitimado e estimulado após o iluminismo. A implementação de práticas humanitárias na experi-
mentação animal pelo princípio dos 3R´s e bases filosóficas de Singere Regan gradativamente conduziram à di-
minuição do número de animais utilizados nesse contexto. Os debates éticos na academia se intensificaram com 
a Declaração do Direito dos Animais e Comissões de Ética (CEUA), cuja implementação iniciou-se nos Estados 
Unidos na década de 1970 e se internacionalizou a partir de 1980, trazendo uma interpretação mais técnica e le-
galista do que ética na avaliação dos protocolos de aula e pesquisa. Contudo, o debate ético sobre os animais tem 
atraído a atenção da sociedade demandando que as legislações sejam equilibradas, atendendo a Bioética aplicada 
à experimentação animal. Assim, objetivou-se analisar qual o papel da bioética dentro das CEUAs. Inicialmente as 
CEUAs foram concebidas sob o olhar da Bioética, apoiada em princípios morais objetivando intervenção social 
e educativa, desencadeando reflexões nos procedimentos éticos no uso de animais e, assim, subsidiar o manejo 
humanitário dos mesmos, tratando-os como seres sencientes, eliminando qualquer sofrimento desnecessário. 
O surgimento das legislações melhoraram as condições de criação e levantaram a reflexão ética de inúmeros 
pesquisadores, contudo, tem destituído da Bioética o papel do diálogo e com isso gerando vulnerabilidades que 
expõem a CEUA frente ao seu papel ético nas pesquisas com animais. A Bioética exige dos membros da CEUA 
uma visão multidisciplinar para a utilização correta dos conhecimentos adquiridos pela ciência, devendo unir 
os valores éticos e serem norteados por princípios como a beneficência, a prudência, a autonomia, a justiça e a 
responsabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: CEUA. Vulnerabilidade. Bioética. 
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O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA EQUIPE DE CUIDADOS PALIATIVOS
Cassiana Nathalie Machado Majewski1; Paula Crystina de Campos Rizental2; Bruno Jassek de Oliveira3; Bianca Cardoso Weidner4; 

Luis Carlos Carta Gambus5; Paulo Henrique Couto Souza6; Soraya de Azambuja Berti Couto7  

1. Mestre em Odontologia Clínica pela UP. Residência Multiprofissional em Saúde do  Idoso da PUCPR e Hospital da Santa Casa de 
Curitiba. cassiana.nm@hotmail.com

2. Graduação em Odontologia pela PUCPR. Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso da PUCPR e Hospital da Santa Casa de 
Curitiba. pcrizental@gmail.com

3. Graduação em Odontologia pela PUCPR. brunojassek@hotmail.com

4. Graduação em Odontologiapela PUCPR. biancaweidner@hotmail.com

5. Graduação em Odontologia pela PUCPR e Mestre em Educação Superior pela PUCPR. Professor Adjunto do curso de 
Odontologia da PUCPR. luiz.gambus@pucpr.br 

6. Graduação em Odontologia pela UFBA. Pós-Doutorado pela Universidade Católica de Leuven, Bélgica. Professor titular do curso 
de Odontologia da PUCPR. couto.s@pucpr.br

7. Graduação em Odontologia pela PUCPR. Doutorado em Estomatologia Clínica pela PUCRS. Professora adjunta do curso de 
odontologia da  PUCPR. soraya.berti@pucpr.br

MODALIDADE: Case

RESUMO: Os cuidados paliativos consistem em abordagens que promovem melhora na qualidade de vida de pa-
cientes portadores de doenças crônicas com risco à continuidade da vida, valendo-se,  para tanto, de uma equipe 
multiprofissional que promove assistência integral ao enfermo e a seus familiares visando à prevenção e o alívio 
do sofrimento. Dentro deste contexto, a presença do cirurgião-dentista nesta equipe visa promover e melhorar 
a saúde bucal do enfermo frente a alterações decorrentes de determinadas doenças e/ou seu tratamento, rea-
lizando um atendimento individualizado e humanizado, objetivando conforto e, consequentemente, melhora na 
qualidade de vida. Apresenta-se um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, 59 anos, atendida por uma 
equipe multiprofissional em um Hospital Universitário de Curitiba, com diagnóstico de carcinoma de células 
escamosas na glândula parótida, cujo tratamento consistiu em radio e quimioterapia. Solicitou-se a avaliação da 
equipe odontológica do Hospital em função de algumas alterações bucais apresentadas. No exame físico verifica-
ram-se múltiplas lesões ulceradas em lábios, mucosas jugais e língua, além de um quadro de ressecamento bucal 
importante. Diante do quadro clínico e história médica apresentados, o diagnóstico clínico foi de mucosite. A 
paciente foi acolhida pela equipe odontológica durante o internamento e, no período pós-alta, foi encaminhada 
à Clínica Odontológica da PUCPR. Nestes atendimentos pós-alta, verificou-se o aparecimento de vesículas em 
mucosa oral, suspeitando-se da presença de doença autoimune, sendo necessária a realização de uma biópsia 
intrabucal que conduziu para o diagnóstico de penfigoide, o qual foi tratado localmente por corticosteróides. No 
momento, a paciente continua sendo monitorada pela Odontologia, apresentando significativa remissão das 
lesões bucais, além de melhora em sua autoestima e auto-cuidado. A paciente relata alimentar-se melhor, salien-
tando que a atenção dispensada pela equipe odontológica contribuiu significativamente para esta melhora. 

PALAVRAS-CHAVE: Cuidados Paliativos. Humanização da Assistência. Odontologia.  
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O PRECONCEITO CONTRA A MULHER ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM 
EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

 Marcos Mesquita Filho1; Mayara Fernanda Zanon2; Nina Coelho Leão3

1. Médico. Doutor. Mestrado em Bioética. Curso de Medicina da Universidade do Vale do Sapucaí. mesquita.filho@uol.com.br 

2. Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade do Vale do Sapucaí. mayara_zanon@hotmail.com 

3. Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade do Vale do Sapucaí. ninacoleao@hotmail.com 

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Os preconceitos contra as mulheres entre trabalhadores de saúde podem gerar importantes distor-
ções do atendimento à saúde. Mensurar estereótipos de gênero (EG) e sexismo ambivalente entre profissionais 
de saúde que atuam em serviço de urgência e emergência. Estudo transversal, que buscou mensurar precon-
ceitos contra a mulher entre 81 trabalhadores de serviços de urgência e emergência. Foram utilizados três 
instrumentos: sociodemográfico, EG e Inventário do Sexismo Ambivalente. A maioria eram mulheres (55,6%),< 
35 anos (74,1%), cor branca, atuando há mais de 36 meses, 58% de nível superior. A maior parte, 44,4%, mé-
dicos, de renda de 06 SMs ou mais (42,6%). Os EG obtiveram um escore médio de 13,91 (± 50,0% máximo). 
O sexismo hostil (SH) teve média de 31,16 pontos e o sexismo benevolente (SB) 32,14, ambos acima de 50% do 
valor máximo. Trabalhadores mais velhos apresentaram maior EG que os jovens (p=0,005).  Não se encontrou 
diferenças por gênero, homens e mulheres apresentaram escores elevados em estereótipo e sexismo. Usuários 
de drogas apresentaram menor EG que os demais (p<0,0001). Os técnicos em saúde foram os trabalhadores 
que apresentaram maior EG (14,64) - p=0,008. No SB por profissão, também os técnicos eram os de maiores 
escores (p=0,002). Os profissionais com menor tempo de estudo tiveram escores significativamente maiores 
que os demais (p=0,032), para SB. Os indivíduos de cor negra apresentaram maior pontuação para SB do que as 
outras etnias (p=0,043), e católicos mais EG (p=0,033). Não foram encontradas diferenças em relação à renda e 
tempo de trabalho. A existência do preconceito contra a mulher e seu exercício por trabalhadores de serviços 
de emergência é grave problema ético, que contribui para a desumanização deste nível se atenção, com conse-
quências danosas à saúde das usuárias. 

PALAVRAS-CHAVE: Preconceito. Gênero. Bioética.
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O PROCESSO DE PERDA: PROFISSIONAIS DA SAÚDE DIANTE DO PROCESSO DA MORTE
Thereza Salomé D´Espindula1; Carolina Barreto Bertinato2

1. Psicóloga. Mestranda em Bioética pela PUCPR. therezapsi@gmail.com

2. Médica. Mestranda em Bioética pela PUCPR. carolmedica@gmail.com

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A medicina surgiu como sacerdócio. Com o tempo, o desenvolvimento tecnocientífico a fez perder 
pouco a pouco o seu caráter humanístico. A relação entre o profissional de saúde e o paciente ficou compro-
metida, especialmente no que diz respeito ao processo de morrer, um processo natural e universal, inerente ao 
organismo, e não um fracasso ou erro médico. Quem trabalha na área da saúde, entra em contato com perdas 
direta e diariamente. Saber conduzir bem os casos e estar preparado para enfrentar esta realidade é de suma 
importância. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão crítica sobre o enfrentamento do processo de 
perda relacionado aos profissionais da saúde. A metodologia escolhida é uma revisão de literatura em bases de 
dados e livros recentes sobre o assunto. A morte deixou de ser tradicional, familiar, em casa, para ocorrer de 
forma moderna em hospitais, uma morte selvagem. Com o advento dos cuidados paliativos, vem se buscando 
a boa morte, humanizada e aceita socialmente, procurando-se viabilizar a assistência ao ser humano como um 
todo. As pessoas que enfrentam o diagnóstico de uma doença grave, ou perderam pessoas próximas, e estão 
vivendo situações limite passam por estágios como a negação, a raiva, a barganha, a depressão e aceitação. O 
profissional da saúde tem a obrigação de acompanhar e cuidar do paciente por todo este percurso, e cuidar 
não apenas fisicamente, mas aliviar o sofrimento nas várias dimensões da doença – psíquica, social e espiritual 
– restituindo o bem-estar e a dignidade a este paciente, respeitando a sua autonomia. Estes profissionais com 
o tempo podem desenvolver transtornos de humor, fadiga, burnout, luto por perda de pacientes. Mudanças são 
necessárias e urgentes, a começar pela educação e acolhimento destes profissionais. A tanatologia e a bioética 
têm papel fundamental neste processo educacional e formativo do profissional da saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Profissional da saúde. Morte. Bioética.
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O USO DE MEDICAMENTOS, ADESÃO E ORIENTAÇÃO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)  

Elisangela Vilha Ribas1;  Sheila Albino de Lima2; Gleidson Brandão Oselame3, Denecir de Almeida Dutra4 

1. Acadêmica de Enfermagem. UNIANDRADE. elis031@hotmail.com

2. Acadêmica de Enfermagem. UNIANDRADE. sheila_albino@hotmail.com 

3. Professor da UNIANDRADE. goselame@ics.curitiba.pr.gov.br  

4. Geógrafo. Doutor em Geografia da Saúde. Professor da UNIANDRADE. denecir.dutra@terra.com.br 

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Conviver com uma doença requer conhecimento não só da natureza dela, como também das habilida-
des específicas, aos portadores de doenças crônicas da rotina atual. Havendo a necessidade de buscar estratégias 
efetivas direcionadas à educação dos pacientes e familiares, os próprios profissionais de saúde envolvidos. Este 
estudo objetiva analisar adesão ao tratamento medicamentos nas Unidades de Saúde e as dificuldades encontra-
das para um tratamento mais humanizado. Trata-se de uma revisão bibliográfica mediante leitura sistemática nas 
principais bases de dados nacionais (Scielo, BVS). Foram encontradas em algumas doenças maiores dificuldade na 
adesão ao uso de medicamento em determinadas patologias crônicas tais como diabetes, hipertensão, vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), demência, depressão. As causas que levam a não adesão ao tratamento medica-
mentos são:  procura ao tratamento alternativo, idoso, baixa escolaridade, esquema do uso da medicação, efeitos 
colaterais, tratamento longo, hábitos de vida, dificuldade financeira, falta de orientação, dificuldade ao acesso a 
novas medicações, consumo de álcool, esquecimento, medo de intoxicação múltiplas medicações, falta da medi-
cação no SUS. A não adesão do tratamento adequado ocorre quando há falha de comunicação entre profissio-
nais e usuários, sendo necessário que a equipe multidisciplinar explique a finalidade da medicação, sua ação, os 
possíveis efeitos colaterais, o modo e a via de administração, o horário do dia em que deve ser ingerido, averiguar 
o uso de medicamentos não prescrito. Conclui se a necessidade do conhecimento da equipe multidisciplinar, na 
orientação ao usuário o uso adequado da medicação, evitando intoxicação, e entre outras causas podendo levar 
a óbito, principalmente idosos, crianças e pessoas com pouca instrução. Verifica se, a necessidade de humaniza-
ção frente à distribuição dos medicamentos para seu uso de forma adequado e seguro. Estabelecendo medidas 
interventivas de impacto na promoção da saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Medicamentos. Intervenção. Não adesão. 
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OFICINA DE MATERIAIS DIDÁTICOS ACESSÍVEIS PARA FUNCIONÁRIOS DE ESCOLA 
SOCIAL

Angela Maria dos Santos1; Maria Angélica Pinto Nunes2

1. Bacharel e Licenciada em Física. Doutora. Instituto Federal do Paraná. angela.dossantos@ifpr.edu.br

2. Bacharel e Licenciada em Enfermagem. Doutora. Instituto federal do Paraná. maria.pizani@ifpr.edu.br

MODALIDADE: Case 

RESUMO: A educação inclusiva é uma realidade ainda não muito difundida na educação brasileira. Apesar 
das leis, normativas e pareceres, ainda pouco se faz, efetivamente, dentro das instituições de ensino regulares. 
Pensando numa melhoria educacional, onde todos os estudantes possuam os mesmos direitos de aprender, 
surgiu a ideia de confeccionar materiais didáticos acessíveis para estudantes de ensino técnico. Em um primeiro 
momento alunos bolsistas foram incorporados ao projeto e introduzidos à pesquisa relacionada à educação 
inclusiva, especificamente, à educação especial. Trabalhando com estes alunos e montando materiais nas áreas 
de enfermagem e física, surgiu também a oportunidade de ministrar, para professores, oficina de confecção de 
materiais inclusivos. Esta primeira oficina aconteceu em uma escola social que atende crianças de ensino fun-
damental com vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo principal foi levar aos professores e funcionários, 
algumas informações sobre diferentes deficiências e como trabalhar, conjuntamente, alunos com deficiência com 
alunos sem nenhuma necessidade específica. Utilizamos materiais de baixo custo para mostrar aos profissionais, 
em cada área de conhecimento, como fazer uma aula mais dinâmica e mais inclusiva, confeccionando materiais 
que podem ser utilizados por diferentes estudantes. Além de fazer a formação continuada dos profissionais da 
educação, também se auxilia na melhoria da educação inclusiva, construindo uma sociedade mais humanizada, 
com profissionais que sabem compreender as necessidades educacionais e que contribuam para a formação de 
cidadãos verdadeiramente incluídos e pertencentes a uma sociedade mais justa e ética.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva. Deficiência. Formação continuada.
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OS EFEITOS DO GRUPO PRÉ-OPERATÓRIO EM CIRURGIAS ONCOLÓGICAS REALIZADAS 
NO INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER: UMA PROPOSTA 

MULTIDISCIPLINAR 
Débora Montezello1; Anna Paula Gonçalves2; Marilda de Fátima Vasques3; Marcelo Alvarenga Calil4; Ana Paula Félix5

1. Enfermeira Mestre em Bioética. Diretoria de Serviços Assistenciais. Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. debora@ibcc.org.
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2. Psicóloga Especialista em Neuropsicologia. Psicologia. Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. psicologia@ibcc.org.br

3. Psicóloga Especialista em Administração Hospitalar. Psicologia. Instituto Brasileiro do Câncer. psicologia@ibcc.org.br

4. Médico Doutor em Ginecologia. Diretoria Técnica e Clínica. Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. drcalil@ibcc.org.br 

5. Psicóloga Especialista em Administração Hospitalar. Recursos Humanos. Instituto Brasileiro de Controle do 
Câncer. recursoshumanos@ibcc.org.br

MODALIDADE: Relato de Pesquisa 

RESUMO: O câncer é um distúrbio crônico degenerativo que impõe aos pacientes e familiares um grande 
desafio na adaptação, pois o prognóstico da doença e a terapêutica a ser escolhida representam uma ameaça à 
saúde e à integridade do corpo. Atualmente mais de 60% dos pacientes são tratados cirurgicamente. O medo 
do desconhecido é a principal causa da insegurança e da ansiedade do paciente pré-cirúrgico. Acredita-se que 
a prática de grupo de orientação realizada por profissionais de diversas áreas possa minimizar esse impacto. 
Identificar a satisfação dos pacientes e acompanhantes que participam do grupo e compreender a eficácia do 
mesmo. Pacientes com proposta de cirurgia e seus familiares participam de um grupo semanal, com duração 
de aproximadamente duas horas, sendo coordenado por um Psicólogo do hospital antes do procedimento. No 
grupo, as orientações são fornecidas através de aulas didáticas e expositivas, informações sobre direitos dos pa-
cientes oncológicos, nutrição adequada, orientações psicológicas e sociais, terapêuticas de reabilitação e proces-
so de enfermagem no decorrer da internação. Ao término de cada grupo é realizada uma pesquisa de satisfação 
individual. As participações dos pacientes e familiares vêm aumentando nos últimos anos. Em 2014 estiveram 
presentes 466 pacientes, já em 2015, 951. Os resultados imediatos são os esclarecimentos de dúvidas e troca de 
experiências entre os pacientes, familiares e Equipe Interdisciplinar de Saúde.  Esta ação é mensurada através de 
uma avaliação que apresenta a satisfação de 99,86%. Ao longo deste período pode-se observar que os pacientes 
e acompanhantes que participaram do grupo, apresentaram redução dos níveis de estresse e ansiedade, maior 
facilidade para expressão de sentimentos e pensamentos, para enfrentamento do procedimento cirúrgico. 

PALAVRAS-CHAVE: Prática de Grupo. Interdisciplinar. Câncer. 
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PARA ALÉM DO CUIDADO BIOLÓGICO: IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DO TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM NOS ASPECTOS EMOCIONAIS DOS PACIENTES 

 Francismara Aparecida Lourenço1; Diego da Silva2 

1. Formada em auxiliar de enfermagem pelo Colégio Rui Barbosa. Graduanda em Psicologia pela Faculdade de Administração, 
Ciências, Educação e Letras – FACEL. franwhytener@yahoo.com.br

2. Graduado em Psicologia pela Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras – FACEL. Especialista em Arteterapia pelo 
Instituto Tecnológico e Educacional de Curitiba – ITECNE. Especialista em Psicologia da Saúde e Hospitalar pelas Faculdades Pequeno 

Príncipe – FPP. Mestrando em Medicina Interna pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. diegodasilva.psicologia@gmail.com

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo levantar a importância do trabalho do técnico em enfer-
magem no cuidado aos aspectos emocionais dos pacientes.  Para tanto foi realizada pesquisa bibliográfica em 
bases de dados científicos como Scielo e Pepsic, através da seleção de artigos publicados nos últimos 10 anos 
sobre a temática do cuidado em enfermagem e saúde mental em pessoas hospitalizadas. O que se espera nas 
funções de um técnico de enfermagem é que este atenda ao paciente somente nas necessidades biológicas do 
mesmo, como por exemplo, administração de medicações, alimentação, higiene pessoal, curativos, entre outros. 
O que se nota é que este trabalho vai muito além dos cuidados físicos. O técnico de enfermagem desempenha 
um importante papel na atenção aos aspectos emocionais dos pacientes hospitalizados. A hospitalização pode 
causar certo sofrimento, como medos, angústias, oscilações de humor, stress, problemas de estima, entre outros. 
Normalmente os funcionários da enfermagem são as referências iniciais dos pacientes junto a qualquer tipo de 
queixa, haja vista que passam a maior parte do tempo com eles. Muitos demonstram sensibilidade aos clientes, 
entretanto, faz-se necessário que estes profissionais treinem habilidades que envolvam: comunicação escuta cau-
telosa, empatia, estabelecimento de vinculo, compreensão dos sentimentos e emoções dos clientes, observação, 
instruções claras e objetivas, toque terapêutico, etc.  Considera-se que embora exista a singularidade humana, al-
gumas habilidades do técnico em enfermagem podem facilitar a adesão ao tratamento dos pacientes no hospital 
e consequentemente a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. Dentre as habilidades que se destacam neste 
processo, encontram-se a empatia, a comunicação eficaz, a autenticidade e o respeito ao paciente. Vale ressaltar 
que mais pesquisas na área são necessárias.  

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Emoções. Hospitalização.  
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Gestalt-terapeuta formada pelo Instituto Paranaense de Gesltalt-terapia Claudete Carboni. remichelato@yahoo.com.br
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A condição da parentalidade é caracterizada não apenas por ser um processo biológico, mas por ser 
também psicológico, social e cultural. Esse processo se dá quando a pessoa se prepara para ser pai e mãe, e não 
apenas escolhem ter um filho. Neste sentido, a família é necessária para fazer sujeitos e não apenas filhos. Este 
artigo tem como objetivo provocar uma reflexão a respeito do contexto em que o ser humano é gerado e as re-
percussões deste na vida humana. Tal reflexão será embasada em uma análise crítica da literatura, considerando o 
conceito de responsabilidade de Hans Jonas. Para este autor a ação individual deve promover uma vida autêntica 
nas gerações futuras, além de se responsabilizar por todas as ações que possam deformar o humano. Ele defende 
que cada pessoa precisa escolher no presente tomar atitudes que visem a futura integridade do homem. O ser 
humano é formado no contexto da vida familiar, na medida em que nasce completamente dependente de um 
outro, se olhando nos primeiros anos de vida a partir do olhar do seu cuidador, nisto vemos que o cuidado não 
é tão simples como culturalmente falamos, não se restringindo a uma provisão física, ou a um cuidado externo, 
envolvendo o ser total deste outro, seu funcionamento, seu tempo, sua capacidade de colocar limites. Enfim, a 
criança passa a desenvolver um eu autêntico na medida em que é atendida em sua necessidade essencial de ser 
aceita, amada, confirmada em seu funcionamento, sendo responsabilidade dos pais proporcionar esta condição. 
Desta forma podemos concluir que a parentalidade constitui num alicerce que pode favorecer ou prejudicar o 
desenvolvimento humano, e a responsabilidade em exercê-la deveria ser um princípio assimilado por todos os 
pais.

PALAVRAS-CHAVE: Parentalidade. Responsabilidade. Desenvolvimento Humano.
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PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS SOBRE HUMANIZAÇÃO NO 
ESTUDO DA ANATOMIA ANIMAL 
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4. Biólogo. Mestrando em Clínica Cirúrgica pela UFPR. Departamento de Anatomia da Universidade Federal do 
Paraná. rodrigoanato@gmail.com  

5. Acadêmico em Odontologia pela Universidade Positivo. brunog.odontologia@gmail.com  

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Os cursos na área de abrangência das ciências agrárias incluem a Medicina Veterinária, Agronomia 
e Zootecnia. Os estudantes desses cursos são em sua maioria provenientes do interior do Estado e, em por 
motivos culturais, possuem uma visão mais humanista dos animais domésticos vendo-os como instrumentos de 
geração de renda. Ao ingressar na universidade, logo no primeiro ano de estudo, uma das disciplinas que mais 
chama a atenção é a Anatomia Animal. O ensino da anatomia animal depende de livros, aulas expositivas, proje-
ções fotográficas, laboratórios e cadáveres para dissecação. Em virtude da heterogeneidade dos estudantes, a re-
ação dos mesmos diante de cadáveres de animais domésticos é diversa: enquanto alguns sentem e se comovem 
demonstrando humanitarismo, outros agem naturalmente explicitando um sentimento de indiferença, assumindo 
uma postura humanista. O objetivo deste estudo foi fazer uma revisão da literatura sobre a percepção dos 
estudantes sobre a utilização de cadáveres para ensino de anatomia animal. Foram consultadas bases de dados 
NCBI, PUBMED e Scielo utilizando os descritores Anatomia animal, Educação, Dissecação, Humanização na 
língua portuguesa e na língua inglesa. Os resultados obtidos revelaram escassez de informações a respeito do 
assunto. No que diz respeito à percepção dos estudantes de ciências agrárias, as visões são diferentes havendo 
predomínio de sentimentos negativos ou indiferença. Os dados obtidos permitem concluir que a metodologia 
de ensino de anatomia precisa ser reavaliada e que a análise crítica por parte do estudante ainda não foi conve
nientemente desenvolvida, sendo necessário estimular a postura ética e humanizada dos alunos na disciplina de 
anatomia.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Anatomia. Humanização. 
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PERFIL DA MORTALIDADE PERINATAL, NA BUSCA DA EFETIVIDADE HUMANIZAÇÃO 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Introdução: o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPNN) busca favorecer o 
acesso, cobertura e qualidade do pré-natal. Objetivo: identificar o perfil da mortalidade perinatal (MP) dos óbitos 
no Estado do Paraná, permitindo a reflexão para criar estratégias para minimizá-los. Metodologia: trata-se de um 
estudo quantitativo, transversal, realizado no Estado do Paraná, que utilizou dados secundários disponibilizados 
pelo SIM e do SINASC, obtidos através da Secretaria Estadual de Saúde, com base no ano de 2014, esses foram ana-
lisados pelo programa Microsoft Excel®. Em relação às variáveis maternas a maioria das mães apresentavam idade 
entre 20 a 34 anos, estudaram 8 anos ou mais, tinham até 2 filhos vivos podiam ter apresentado 2 filhos mor-
tos, natimorto ou aborto anterior. Em relação às variáveis do recém-nascido era de gestação única, nascido de 
parto cirúrgico, sexo masculino, apresentando variação em relação ao peso, onde o óbito Fetal a maioria tinha 
entre 1.000 a 1.499g, e para Neonatal Precoce era menos de 1.000g, que foram classificados como prematu-
ros extremos, menores de 32 semanas. Dos nascidos, 16,4% apresentavam anomalias congênitas associadas, 
72,0% apresentaram más condições no nascimento. Em relação às variáveis assistenciais, destaca-se que 68,8% 
iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre de gestação, mas apenas 35,5% realizou 6 consultas ou mais, con-
forme recomendação do Ministério da Saúde. Conclusão: MP está relacionada com prematuridade, baixo peso e 
asfixia ao nascer. As ações preventivas do PHPNN estão relacionadas ao planejamento familiar, evitabilidade da 
gravidez indesejada, prevenção de más formações pelo uso de ácido fólico, vacinação das gestantes, diagnóstico 
de complicações em tempo oportuno para seu tratamento, bem como, orientações sobre alimentação saudável, 
redução de riscos para tabagismo, que atua como suporte necessário para melhora da qualidade de vida das ges-
tantes, consequentemente de seus recém-nascidos, favorecendo a humanização desse período especial na vida 
das mulheres. 

PALAVRAS-CHAVE: Mortalidade Perinatal. Saúde Pública. Humanização.  
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PLANEJAMENTO E CONTRUÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS PARA ESTUDANTES  DE 
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3. Bacharel em Educação Física. Docente no Centro de Ensino Especial de Ceilândia, DF, pela Secretaria de Estado de Educação do 
DF. monicaflorencio70@gmail.com 
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de Educação do DF. istefaneftbio@gmail.com 

5. Médico. Doutor em Bioética pela Cátedra UNESCO de Bioética da UnB. dariompm@unb.br

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Projeto Hortas Orgânicas no Ensino Especial é componente do Projeto Político Pedagógico do Cen-
tro de Ensino Especial (CEE’s) de Ceilândia e de Samambaia, Distrito Federal da Secretaria de Estado de Educa-
ção do Distrito Federal (SEEDF), voltadas  a política de inclusão do estudante deficiente, previstas no Currículo 
em Movimento da SEEDF.  A atividade educacional teve por objetivo envolver docentes e gestores escolares no 
planejamento de hortas orgânicas direcionadas especificamente a alunos deficientes, com envolvimento direto 
dos estudantes e comunidade escolar nas atividades de hortas didáticas e desta forma promover a inclusão so-
cial, a saúde corporal o empoderamento ambiental e a cidadania. Contou com a presença e formação de profes-
sores das CEE’s no planejamento de hortas orgânicas direcionadas à participação direta de estudantes, visando 
também a motricidade e saúde corporal, por meio da tecnologia assistiva. O projeto contou com o apoio das 
organizações não governamentais ambientais, Slow Food Cerrado, IPEAS, Multimistura.org e Viveiro Aroeira, e o 
Centro de Formação de Profissionais da Educação – EAPE na construção, manuseio e confecção de hortas orgâ-
nicas. A construção de hortas orgânicas nos dois CEE’s, concomitante à formação de profissionais da educação 
envolvidos na temática, contou com a troca de experiências e a construção do espaço direcionado às hortas 
didáticas tendo como escopo a questão da saúde alimentar e na ciclagem de resíduos orgânicos, visando o não 
desperdício de alimentos e na concepção de saúde corporal e ambiental, na criação de novas possibilidades de 
atuação em hortas em atividades didáticas  os quais resgatam a autonomia do estudante. O espaço ainda se en-
contra em curso, com boa receptividade por parte dos professores envolvidos e da comunidade local.  

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão social. Bioética. Ensino Especial.  
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa 

RESUMO: O projeto de pesquisa que deu origem a este trabalho tem como tema: A construção do Portal Pa-
rentalidade – Banco de dados em pesquisas de Planejamento Familiar no Brasil. Potter em 1971publicou Bioética 
como Ponte para o Futuro, com a inspiração a definição de Potter, a proposta do nome Portal de Parentalidade, 
vem como Porta para o acesso a informação. O objetivo geral do projeto foi à criação de um banco de dados que 
concentrasse, organizasse, catalogasse as publicações de artigos científicos sobre o tema Planejamento Familiar 
em língua portuguesa, assim como políticas estaduais e nacionais sobre o tema, abrindo espaço para notícias, ar-
tigos de opinião e publicações do grupo de pesquisa, democratizando a informação de maneira segura, conforme 
princípios da segurança de informação (TIC) e princípios da Bioética. O Portal vem a público com um código 
de ética de informação baseado entre os dois grandes códigos vigentes hoje na área de saúde, o OnCode um 
dos mais antigos sendo o código de ética e de confiança mais utilizado para médicos e informações de saúde 
disponíveis na Internet, resolução CREMESP sobre informações na internet, assim fazendo uma releitura dentro 
da Bioética criando seu próprio código. Como resultado o Portal possibilitou a obtenção de dados relativos aos 
últimos 15 anos de pesquisas, como primeiro subproduto, possibilitando descrever o estado do conhecimento 
nas pesquisas em Planejamento Familiar no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Bioética. Parentalidade. Portal. 

mailto:m.sanches@pucpr.br


ÍNDICE

375

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

PROCESSO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS: UMA INTEGRAÇÃO ENTRE ÉTICA E 
HUMANIZAÇÃO
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O processo de doação busca uma interface entre ética e bioética, no contexto legal embasa as 
diretrizes atuais sobre a mesma, sobre tudo em aspectos jurídicos legais na sociedade brasileira, onde a família 
possui função decisória para doação. Entretanto o Registro Brasileiro de Transplantes salienta o número de pa-
cientes aguardando transplantes, dentre os de rim, fígado, coração e pulmão há âmbito nacional, há indicadores 
de aumento significativo de 15% ao ano. Neste contexto, sobre temática o objetivo do presente estudo é em seu 
aspecto ideário analisar fatores éticos, bioéticas e humanizador frente o processo de doação de órgãos. Metodo-
logicamente optou-se pela matriz dedutiva, exploratória descritiva, utilizou-se bases de dados ScieLo e USP, re-
visão bibliográfica integrativa, articulada à conceitos incipientes em teses, dissertações, artigos, livros e sites que 
constituem especificidades da temática. Nos trabalhos científicos em âmbito nacional há destaque para “o aporte 
epistemológico” sobre o tema; em segundo momento emerge “os aspectos ligados ao contexto da legislação 
vigente sobre doação de órgãos e tecidos para transplantes”, aparecendo em terceiro “foco as abordagens 
conectadas ao processo bioética do processo doação de órgãos”, dentre as doações há um predomínio de 
pesquisas voltadas a transplantes renais, cardíaco, córnea, pulmonar, pancreático, hepático e pele. No contexto 
nacional há busca entre o contexto legal, as práticas e a ética da doação de órgão. Portanto, diante de toda 
problemática que envolve o processo saúde-doença do ser humano, atividade educativa é uma oportunidade 
de troca de experiências das pessoas entre si e com os profissionais de saúde, possibilitando-lhes o acesso a 
informações e a trocas de vivencias e humanizadoras, carregadas de conflitos e dificuldades que interferem na 
escolha de doar ou não os órgãos do ente falecido.  

PALAVRAS-CHAVE: Doação de órgãos. Humanização em saúde. Ética. 

 

mailto:denecir.dutra@terra.com.br
mailto:denecir.dutra@terra.com.br


ÍNDICE

376

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

PROJETO AMBIENTAL FORMIGUINHA: UMA ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA ESCOLA

Jussara Maria Leal de Meirelles1; Lilian Gauto Quintana Jankoski2; Marta Luciane Fischer3; Robiran José dos Santos Junior4 

1. Professora Titular de Direito Civil da PUCPR. Integrante do Programa de Pós-Graduação em Direito Econômico e Socioambiental 
(Mestrado e Doutorado) e do Programa de Pós-Graduação em Bioética (Mestrado) da PUCPR. jumeirelles29@gmail.com  

2. Secretariado Executivo. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Bioética. Secretária da Comissão de Ética no Uso de 
Animais. PUCPR. lilian.quintana@pucpr.br  

3. Doutorado em Zoologia. Docente do Programa de Pós Graduação em Bioética da PUCPR. marta.fischer@pucpr.br 

4. Licenciado em Ciências Biológicas. Especialização em Educação Ambiental. Secretaria de Estado da Educação - SEED - Estado do 
Paraná.  profrobiran@gmail.com 

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A crise ambiental instalada em escala global, em função do esgotamento dos recursos naturais, tem 
apontado para a urgente necessidade de se incorporar a sustentabilidade como um princípio ético em todas as 
esferas da sociedade e do setor público. A agenda 21, no capítulo 36, prevê a reorientação do ensino no senti-
do do desenvolvimento sustentável, capacitando à população protagonizar a solução para questões ambientais. 
Nesse contexto, as escolas detém a importante tarefa de disseminar os princípios do desenvolvimento susten-
tável às crianças e adolescentes. A presente reflexão crítica visou avaliar um projeto pedagógico implementado 
em uma escola pública, com estudantes do ensino fundamental, denominado “Projeto Ambiental Formiguinha”. 
O mesmo objetivou o desenvolvimento de valores socioambientais, fundamentais para a formação de cidadãos 
éticos, conscientes da preservação do ambiente e capazes de discernir sobre as consequências de suas condu-
tas, no desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Com reuniões quinzenais abertas a todos os alunos e à 
comunidade, a temática foi desenvolvida por meio de atividades práticas que priorizaram o contato direto com 
a natureza, separação de lixo, reciclagem, reutilização de materiais, aproveitamento de água da chuva, compos-
tagem e consumo consciente de água e energia elétrica. Outro enfoque do projeto foi proporcionar o contato 
experiencial com problemas ambientais concretos e pessoas vítimas desses problemas, além de proporcionar 
momentos voltados para a discussão e planejamento de ações socioambientais. Até o momento, o engajamen-
to das crianças em debater e buscar soluções para questões ambientais tem apresentado resultados positivos 
como a preocupação com a preservação das áreas de mananciais, o gerenciamento adequado dos resíduos e o 
respeito pela vida, destacando principalmente, a reprodução dos valores no seu cotidiano. Essa experiência evi-
dencia que é possível trabalhar desde cedo os valores sustentáveis3 e incorporá-los como conduta natural, que 
provavelmente será decisiva na formação do cidadão autônomo, crítico e protagonista. 

PALAVRAS-CHAVE: Bioética. Educação. Sustentabilidade.  
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: A Síndrome de Down (SD) é um distúrbio de ordem genética causado pela trissomia do cromos-
somo número 21. É a anomalia cromossômica mais comum encontrada no ser humano e no Brasil. No que 
diz respeito aos pais e familiares das pessoas portadoras, talvez um dos momentos mais importantes das suas 
vidas seja o momento da notícia do nascimento de uma criança com SD. O crescimento e desenvolvimento 
da criança exigem cuidados especiais e dedicação, o que traz grande influência na dinâmica do núcleo familiar. 
Apesar da repercussão se estender por toda família, o cuidador principal, que muitas vezes é a mãe, fica com 
a responsabilidade de prestar assistência física, emocional, medicamentosa, e muitas vezes financeira à pessoa 
acometida. Assim, presume-se que haverá alteração na percepção de qualidade de vida por parte do núcleo fami-
liar. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade de vida de famílias de crianças com Síndrome de Down. Um 
total de 42 mães que possuem filhos com Síndrome de Down de 0 a 6 anos matriculados na Escola de Educação 
Especial Estimulação e Desenvolvimento (CEDAE/APAE) em Curitiba, PR participaram desta pesquisa. Todas 
responderam ao questionário com 26 perguntas sobre qualidade de vida validado pela Organização Mundial da 
Saúde (WHOQOL-bref). Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística utilizando o programa SPSS 
para Windows. Os resultados revelam que 95% das mães disseram ter qualidade de vida boa ou muito boa, que 
estão satisfeitas ou muito satisfeitas com a sua saúde geral (64%) que a presença da síndrome na família não as 
impede de fazer o que precisa (78%). Os dados obtidos permitem concluir que, ao contrário do que a literatura 
mostra, as mães de crianças com SD se adaptaram bem às demandas associadas à criação de uma criança por-
tadora. 

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down. Qualidade de vida. Educação. 
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QUESTÕES ÉTICAS ENVOLVIDAS NO USO DE ANIMAIS GENÉTICAMENTES 
MODIFICADOS NA EXPERIMENTACÃO
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Paraná.  marta.fischer@pucpr.br

4. Graduanda em Ciências biológicas; Pontifícia Universidade Católica do Paraná. marina_kfarias@yahoo.com.br 

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A humanidade utiliza os animais para fins de experimentação desde a Era Clássica, visando conhe-
cimento científico e benefícios para a saúde de ambos. Embora os animais sempre tenham sido negligenciados 
no contexto científico, recentemente a sociedade acadêmica tem relevado a importância do modelo animal e o 
seu bem-estar na efetividade dos resultados experimentais, acarretando na ciência de animais de laboratórios. 
O objetivo deste estudo foi levantar questões éticas envolvidas no uso de animais geneticamente modificados 
na experimentação. A análise crítica foi realizada a partir dos princípios dos 3Rs (Três Erres). Modelos ani-
mais vêm sendo manipulados para que reproduza doenças humanas promovendo investigação de mecanismos 
de patogêneses, buscando novos tratamentos, teste de drogas e terapia gênica. A possibilidade de incorpora-
ção desses modelos nos experimentos pode ser interpretada como uma forma de refinamento da pesquisa, um 
dos princípios dos 3Rs na qual técnicas mais precisas e linhagens mais homogêneas fornecem resultados mais 
precisos, confiáveis, replicáveis e comparáveis. Contudo, deve-se refletir sobre as intervenções humanas no genó-
tipo desses animais, pois ainda que sejam geneticamente modificados e criados para fins de testes, vale lembrar 
que eles ainda são animais.Os benefícios alcançados são inegáveis, contudo a validade de pesquisa com animais 
geneticamente manipulados (como modelos para expressar doenças que não lhes são próprias) deve ter crité-
rios eficientes de avaliação. É dever de o pesquisador ter condutas éticas com relação aos animais e os valores 
envolvidos na decisão de utilizá-los como modelos. Assim, a elaboração de protocolos sustentáveis, utilizando os 
princípios dos 3Rs, associando o desenvolvimento biotecnológico com o bem-estar animal se faz necessário. E 
mesmo que a utilização do princípio do mal-menor seja a fundamentação da utilização de knockoutsé imprescin
dível os pesquisadores se abstenham de outros princípios tais como a precaução, responsabilidade e alteridade. 

PALAVRAS-CHAVE: Ética. Genética. Refinamento. 
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RADIOPROTEÇÃO EM SETORES DE RADIODIAGNÓSTICO 
HOSPITALARES: RESPONSABILIDADE ÉTICA
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) estabelece algumas medidas para pro-
teção do homem, dos seus descendentes e do meio ambiente contra os efeitos nocivos das radiações ioni-
zantes, já a Portaria 453 de 1 de junho de 1998, diz respeito sobre a “Diretrizes de Proteção Radiológica em 
Radiodiagnóstico Médico e Odontológico”. Devido à grande importância da radioproteção nos serviços de 
radiodiagnóstico, esta pesquisa tem como foco principal discutir a interface da proteção radiológica, por meio 
de uma reflexão ética. Esse estudo se constitui de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, abordando 
inicialmente a analise que regulamenta a legislação vigente e o conceito ético. Há existência de artigos envol-
vendo apenas técnico/tecnólogo, porém poucos apresentam uma discussão envolvendo uma equipe multiprofis-
sional, já que esta equipe apresenta profissionais de áreas distintas que ao longo de seus cursos  tiveram pouco 
ou nenhum conhecimento sobre radiação ionizante ou sobre proteção radiológica. Foi observada a existência 
de um descompromisso bioético, tanto por parte de componentes como pelos órgãos governamentais fiscali-
zadores, o que revela a necessidade de se dar maior ênfase à divulgação, educação, controle, fiscalização e inter-
venções sobre as atividades e políticas públicas voltadas à proteção radiológica em setores hospitalares. Sabe-se 
que no trabalhado que envolve a radiação ionizante, a ética profissional esta ligada a cidadania relacionada dire-
tamente no cuidado, na proteção em si e do outro, além de um controle de qualidade efetivo nos equipamentos 
de radiação e da consciência do trabalhador. 

PALAVRAS-CHAVE: Radioproteção. Legislação. Bioética.  
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REFLEXÕES SOBRE A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA SOFRIDA POR MULHERES QUE NÃO SE 
EMPODERARAM DA ESCOLHA DE SEU PRÓPRIO PARTO

Diego da Silva1
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MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo refletir descritivamente sobre a violência obstétrica sofrida 
por gestantes quando os profissionais de saúde não respeitam a tomada de decisão sobre o tipo de parto que 
tais gestantes gostariam que fosse realizado. Para tanto foi realizada pesquisa bibliográfica na base de dados 
científicos Scielo. Foram selecionados artigos publicados nos últimos oito anos que se referiam a temática da 
violência obstétrica. A violência obstétrica trata-se da apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das 
mulheres por profissionais de saúde de maneira expressa por tratamento desumano, pelo uso abusivo de me-
dicação, pela conversão de processos fisiológicos em processos patológicos. Isto pode acarretar na perda de 
autonomia a da habilidade de decidir livremente sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente a 
qualidade de vida das mulheres. Considera-se que a violência obstétrica é um tipo de violência muito comum 
na sociedade atual. Uma sociedade que preconiza a medicalização excessiva e a agilidade nas relações, princi-
palmente as que envolvem profissionais da saúde e pacientes. A gestação é um momento da vida da mulher que 
influencia em  sua identidade, portanto, a escolha do tipo de parto é necessária para que este processo seja 
menos doloroso. É válido ressaltar que o empoderamento e a tomada de decisão do tipo de parto a ser feito 
deve ser compartilhado entre a mulher e o profissional que irá realizar este parto, entretanto, a parcela maior 
na tomada de decisão deve ser sempre da paciente. Ela deve decidir se realizará cesariana ou parto normal, seja 
no hospital ou domicílio. Obviamente, precisa estar bem instruída para poder tomar tal decisão, e o profissional 
de saúde tem papel fundamental nestas orientações. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência Obstétrica. Empoderamento. Gestação. 
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RESPEITO AO CADÁVER NO ENSINO DA ANATOMIA HUMANA – UMA CONTRIBUIÇÃO 
AO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO DOS FUTUROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
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6. Dentista e Doutor. Universidade Positivo. 

MODALIDADE: Revisão Crítica 

RESUMO: O ensino da Anatomia Humana para os cursos de graduação na área da saúde tem como objetivo, 
a principio, a aprendizagem da forma e função dos constituintes dos sistemas orgânicos. No entanto, por ser o 
cadáver humano corpo sem vida e material indispensável faz com que a morte esteja presente desde o início. As-
sim, o manuseio do cadáver durante as aulas práticas deve refletir e influenciar a conduta do futuro profissional 
da saúde com os pacientes por meio do respeito adquirido aos seres humanos. Neste sentido, o objetivo deste 
trabalho foi desenvolver uma revisão crítica sobre a importância do respeito ao cadáver no ensino da Anatomia 
Humana e na formação profissional dos alunos dos cursos da área da saúde. A investigação foi desenvolvida a 
partir de pesquisa bibliográfica, nos principais bancos de dados, com artigos científicos que relatam estudos 
relativos aos aspectos sociais, éticos, morais e religiosos de forma a se construir um arcabouço de informações 
mais consolido sobre a importância do respeito ao cadáver. A busca foi complementada pelo registro de relatos 
de acadêmicos de graduação durante as aulas práticas de Anatomia Humana. Do ponto de vista da bioética, a 
literatura relata que os cadáveres devem ser vistos como “res-humana” e não objetos quaisquer de uso, pelo 
significado afetivo da memória de um ser humano. Do ponto acadêmico o cadáver apresenta-se como material 
insubstituível para o ensino aprendizagem da Anatomia Humana, bem como para aquisição de novos valores e 
reflexões sobre a pessoa humana. Os resultados obtidos nas análises permitiram concluir que o respeito não 
deve se extinguir com a morte de um indivíduo. O respeito ao cadáver desconhecido deve contribuir para que 
ocorra o amadurecimento e fortalecimento dos valores morais e éticos dos estudantes, possibilitando a huma-
nização dos futuros profissionais da saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Cadáver. Anatomia Humana. Bioética. 
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RESPONSABILIDADES DOS PATROCINADORES, INVESTIGADORES E INSTITUIÇÃO NA 
PESQUISA CLÍNICA ENVOLVENDO SERES HUMANOS
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Nos últimos anos houve um avanço significativo na utilização do termo Pesquisa Clínica no Brasil, 
este fato se deu devido a vários fatores, porém como principal deles podemos destacar o projeto de lei do 
senado nº 200, do ano de 2015, (PL 200/2015) de autoria dos senadores Ana Amélia, Waldemir Moka e Walter 
Pinheiro que dispõe sobre princípios, diretrizes e regras para a condução de pesquisas clínicas em seres humanos 
por instituições públicas ou privadas. O termo Pesquisa Clínica de acordo com a resolução 466/212 do Conse-
lho Nacional de Saúde é o significado dado a toda a pesquisa clínica que envolve os seres humanos em sua tota-
lidade ou parte dele. O objetivo é identificar através da pesquisa bibliográfica em banco de dados, da análise dos 
principais documentos norteadores, das resoluções e normativas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP) as principais responsabilidades dos pesquisadores, das instituições e dos patrocinadores com relação 
aos procedimentos que deverão ser adotados na condução dos protocolos de pesquisa que envolvam então 
os seres humanos. Trata-se de um estudo descritivo, de revisão bibliográfica da literatura. Após a leitura dos 
documentos percebemos que as responsabilidades dos patrocinadores, investigadores e instituição na pesquisa 
clínica envolvendo seres humanos em todos os documentos seguem a mesma linha no mundo inteiro e que as 
regras de pesquisa descritas pela Conferência Internacional em Harmonização no documento das Américas Boas 
Práticas Clínicas (ICH,1996) adotadas são um elemento fundamental, para a universalização dessas práticas. Ao 
final deste trabalho foi possível compreender claramente as responsabilidades dos envolvidos na pesquisa clínica 
e principalmente que a condução de todas as atividades deve estar pautada no mais alto padrão profissional e 
ético e que a proteção dos direitos, a segurança e o bem-estar do participante da pesquisa é o mais importante 
neste processo. 

PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidades. Pesquisa Clínica. Seres Humanos. 
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REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS: RISCOS E PERIGOS DOS PROFISSIONAIS DA 
RECICLAGEM 
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa 

RESUMO: A constante preocupação com o meio ambiente promove inúmeras discussões sobre o tema, nas 
suas mais variadas esferas. Reciclar e reutilizar, por exemplo, são termos comuns e fazem parte do dia-a-dia da 
população, uma vez que ela tem consciência de que precisamos dar um destino adequado a materiais que podem 
ser reaproveitados, afim de, criarmos um ambiente mais saudável e humano a todos. Para que esses processos 
se desenvolvam de forma adequada, contamos com pessoas comprometidas com os processos de reciclagem, 
não somente com o intuito de subsistência, mas também com impacto no meio ambiente que impacta nesta, e 
nas próximas gerações. Por conta deste trabalho, inúmeros envolvidos acabam ficando expostos aos riscos la-
borais inerentes ao desenvolvimento dessas atividades. De nada adianta estarmos preservando o meio ambiente 
e promovendo uma melhoria na qualidade de vida da população, se deixar de lado a segurança e a saúde desses 
trabalhadores comprometidos com essas atividades. A presente reflexão tem o intuito de dialogar sobre riscos 
laborais dos profissionais responsáveis pela reciclagem de materiais reutilizáveis (catadores e separadores), por 
meio de apontamentos das atividades que estão constantemente expostas aos mais variados riscos ocupacio-
nais (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente). Espera-se que esta análise possa trazer dentro do 
princípio bioético da precaução, promoção na saúde e na segurança destes trabalhadores, conscientizando os en-
volvidos sobre os riscos que correm, pois muitos deles desconhecem, além de apontar sugestões de medidas que 
possam minimizar ou até eliminar esses riscos existentes tornando o ambiente mais saudável. 
PALAVRAS-CHAVE: Bioética. Riscos. Prevenção.  
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MODALIDADE: Revisão Crítica 

RESUMO: Entre os anos 2000 e 2012 identificou-se um aumento de 10,4% na quantidade de mortes por sui-
cídio no Brasil, sendo observado um aumento de mais de 30% em jovens, configurando-se como importante 
problema de saúde pública. É fundamental que o enfermeiro que atua na rede de atenção à saúde (RAS) saiba 
manejar situações de risco de suicídio de forma a garantir a humanização nos atendimentos. Este estudo objetiva 
conhecer o papel do enfermeiro que atua nos serviços da RAS frente aos riscos de suicídio na adolescência e a 
importância de uma rede integrada e humanizada. Trata-se de uma revisão bibliográfica mediante leitura sistemá-
tica nas principais bases de dados nacionais (Scielo, Pubmed), livros e cartilha de psiquiatria. O comportamento 
suicida (ideação, plano e tentativa) é considerado reflexo de sofrimento psíquico, devendo ser encarada como 
um pedido de socorro. Essa demanda por ajuda pode ser direcionada aos familiares, amigos e, muitas vezes, aos 
profissionais que atuam na saúde coletiva, ainda que de forma velada. É imprescindível a qualificação dos enfer-
meiros que atuam em todos os âmbitos do Sistema Único de Saúde (SUS) frente às questões bioéticas prote-
tivas.  As unidades de saúde da família avaliam riscos, manejam, encaminham e acompanham os usuários. Nos 
serviços de urgência/emergência, a meta é estabilizar o quadro e transferir para continuidade no tratamento. 
Nas unidades de atenção psicossocial é feito acolhimento e assistência terapêutica singular e integral, visando a 
reabilitação. Conclui se que avaliação criteriosa e manejo de excelência é competência do enfermeiro e de suma 
importância em toda a rede de saúde, considerando qualquer intenção como fato relevante, a fim de determinar 
medidas para reduzir tal risco e evitar o suicídio, garantindo a vida e saúde dos jovens. 

PALAVRAS-CHAVE: Risco de Suicídio. Adolescência. Enfermagem.
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MODALIDADE: Relato de Pesquisa 

RESUMO: A institucionalização do idoso é uma realidade cada vez mais presente em nossa sociedade. O en-
velhecimento da população, o aumento da sobrevivência e a redução da capacidade física, cognitiva e mental das 
pessoas estão requerendo que as instituições deixem de ser apenas, um abrigo para os idosos fragilizados e se 
tornem uma rede de assistência integral que inclua a saúde. A qualidade de vida para o idoso, que está vivendo 
cada vez mais deve ser a prioridade, no entanto pouco se avalia como o idoso se sente ao ser institucionalizado. 
Identificar os sentimentos dos idosos e da família frente à institucionalização. Revisão de literatura de artigos 
indexados em banco de dados SciELO e LILACS, entre os anos de 2006 a 2014 num total de 9 artigos. Os 
sentimentos descritos pelos idosos frente a institucionalização foram: solidão, abandono, tristeza, saudades, e 
os motivos que o levaram a esta nova condição foram: fato de não ter tido filhos, viuvez, doença, perda fami-
liar, incomodo, por solicitação própria devido maus tratos. Os sentimentos da família pouco são descritos, mas 
os motivos que levam a decisão, passa pela impossibilidade de conciliar as atividades cotidianas com o cuidado 
ao idoso, já que o mesmo apresenta doenças crônicas, dependências físicas e psicológicas aumentando assim 
os conflitos familiares. Os esforços das equipes multidisciplinares devem priorizar o desenvolvimento de ações 
que visem o cuidado integral dos idosos nas instituições de longa permanência. Priorizar ações que promovam 
qualidade para o tempo dos idosos, e não somente sua ocupação, de modo que despertem  entre eles senti-
mentos de  bem estar, prazer, amizade, felicidade, amor e alegria, minimizando os efeitos  da ausência familiar e 
ajudando-os em sua adaptação a nova condição de vida, e que a  bioética oferece elementos para  sustentar as 
reflexões que subsidiam as ações. 
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SÍNDROME DE BURNOUT EM UM SERVIÇO DE RESGATE DO SUL DE MINAS GERAIS
Dênia Amélia Novato Castelli Von Atzingen1; Joelisa Silva Pereira2;  Adriana Rodrigues dos Anjos Mendonça3; Augusto Castelli von 

Atzingen4

1. Doutora em Ciências da Saúde pelo departamento de cirurgia plástica da UNIFESP/SP. Docente nos cursos de Medicina, 
Enfermagem e Mestrado em Bioética da UNIVÁS/MG. danovato@uaimail.com.br

2. Discente do 6º ano em Medicina da UNIVÁS/MG. joelisa.spereira@hotmail.com

3. Doutora em Ciências Biológicas pela UNIFESP/SP. Docente dos cursos de Biologia e Medicina da UNIVÁS/MG. drijar@hotmail.com

4. Doutor em Imagem pelo Departamento de Radiologia da UNIFESP/SP. Docente no Mestrado em Bioética e no Curso de Medicina 
da UNIVÁS/MG. Docente por titularidade na UNIFAL/MG. augvonatzingen@bol.com.br

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: O temo Burnout descreve uma síndrome com características associadas aos fatores exaustão e 
esgotamento, as quais representam, por sua vez, resposta aos estressores laborais crônicos, que acometem pes-
soas que trabalham com seres humanos. Verificar a existência da Síndrome de Burnout em bombeiros. Pesquisa 
descritiva e abordagem quantitativa, amostra de 49 bombeiros da 24ª Companhia de Minas Gerais, amostragem 
aleatória simples. Utilizou-se o inventário de Maslach Burnout Inventory – MBI e também um questionário sócio 
demográfico composto por nove questões. Após o recebimento dos questionários, os resultados foram anali-
sados através de gráficos do programa de computador Excel versão 2010. Foram analisados os dados através 
da análise descritiva (média e mediana). A maioria (40%) dos entrevistados já está na fase inicial da síndrome e 
35,5% estão para desenvolver a doença. A maior parte dos bombeiros que trabalham na 24ª Companhia de Mi-
nas Gerais estão sujeitos a adquirirem Burnout se não seguirem as recomendações de prevenção da síndrome.

PALAVRAS-CHAVE: Burnout. Bioética. Bombeiros.
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SUICÍDIO E AS SEQUELAS NO CONTEXTO FAMILIAR: UMA QUESTÃO DE 
HUMANIZAÇÃO

Gerson José Pereira Cardoso1; Natália de Camargo Peres1; Nilceia Fernando1; Denecir de Almeida Dutra2; Letícia Passos de Melo 
Sarzedas3

1. Graduando em psicologia pela instituição Centro Universitário Campos de Andrade Polo Curitiba PR. gersonjpereira@gmail.com

2. Professor. Doutor pelo Centro Universitário Campos de Andrade. denecir.dutra@terra.com.br

3. Mestrado em Psicologia e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista. Presidente da Comissão de Inclusão do Centro 
Universitário Campos de Andrade, Brasil.

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: A sociedade mundial vive no período pós-globalização uma epidemia de isolamento que acarreta 
em um dos principais elementos ao processo depressivo e consequentemente de suicídio, revelando o novo 
estilo de vida dos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo. A participação de grupos que exigem e co-
bram o consumo de determinados produtos que estimulam um padrão de vida que muitas pessoas não têm 
acesso, devido à desigualdade de oportunidades e pela lógica da culpabilização individual, gerando angustia que 
pode estimular o processo inicial do suicídio. O suicídio teve um aumento de 60% nos últimos 45 anos, corres-
pondendo em sua maioria aos jovens da população mundial, sendo aproximadamente um milhão de casos por 
ano em todo o mundo, com uma morte a cada 40 segundos e a cada três segundos uma tentativa. O estudo 
tem por objetivo analisar e trazer ao conhecimento da sociedade os riscos e os impactos do suicídio na família, 
informando a importância do psicólogo na prevenção dos familiares. A matriz metodológica é indutiva descritiva 
com pesquisas em artigos do Scielo, teses e dissertações, usando descritores “suicídio e as sequelas na família” e 
“suicídio no contexto familiar”. Os maiores fatores de risco de suicídio são depressão, esquizofrenia e delirium 
ou demência, mas problemas familiares como negligência ou exigência exagerada podem levar adolescentes ao 
suicídio, acarretando sofrimento para toda a família, a qual necessita de acolhimento e um processo humanizado 
para amenização da dinâmica do luto. Frente aos riscos do suicídio, psicólogos e outros profissionais devem de-
senvolver trabalhos que venham ajudar na prevenção e diminuição de sofrimentos com familiares, com intuito 
também de buscar diminuir o número de suicídios que ocorrem em todo o mundo.  

PALAVRAS-CHAVE: Suicídio, família, prevenção, saúde pública.
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SUSTENTABILIDADE NO USO DE ANIMAIS EM EXPERIMENTAÇÃO
Lilian Gauto Quintana Jankoski1; Marta Luciane Fischer2; Robiran José dos Santos Junior3; Jussara Maria Leal de Meirelles4 

1. Secretariado Executivo, Mestranda do Programa de Pós Graduação em Bioética; Secretária da Comissão de Ética no Uso de 
Animais. Pontifícia Universidade Católica do Paraná; lilian.quintana@pucpr.br

2. Doutorado em Zoologia. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. marta.fischer@pucpr.br 

3. Licenciado em Ciências Biológicas. Especialização em Educação Ambiental. Secretaria de Estado da Educação - SEED - Estado do 
Paraná. profrobiran@gmail.com 

4. Professora Titular de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Integrante do Programa de Pós-Graduação 
em Direito Econômico e Socioambiental (Mestrado e Doutorado) e do Programa de Pós-Graduação em Bioética (Mestrado), da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. jumeirelles29@gmail.com  

MODALIDADE: Revisão Crítica

RESUMO: Nas últimas décadas debates sobre sustentabilidade tem sido muito freqüente em todas as áre-
as, tanto em aspectos sociais, culturais, econômicos e ambientais da sociedade. Questões relacionadas ao tema 
vêm ocupando grande destaque e assim passou-se a exigir da sociedade os chamados comportamentos susten-
táveis. Atualmente, os direitos dos animais e as discussões sobre a experimentação animal tem tido um forte 
impacto nas questões ligadas a sociedade e mesmo que a experimentação animal seja algo antigo, trata-se de um 
problema contemporâneo. Assim este estudo busca inserir a sustentabilidade no uso de animais em experimen-
tação como método de refinamento, utilizando novas metodologias, além da preocupação coma qualidade de vida 
do animal durante os procedimentos e a necessidade de reduzir riscos e o sofrimento dos mesmos. A utilização 
de animais tem sido questionada e tem-se ressaltado a importância da substituição do uso por métodos substitu-
tivos. Alguns autores já propõem que em um futuro próximo, será possível que o uso de métodos alternativos se 
torne a norma nas universidades, de forma que este termo a se tornar redundante como tempo. Pesquisadores 
podem escolher vários métodos já disponíveis e bastante sofisticados e algumas vezes uma simples substituição 
do animal por vegetal ou microrganismo já se tem um resultado esperado. A sustentabilidade tem sido uma 
grande estrela atualmente, assim ela também se torna essencial na ética animal, aplicada no tratamento oferecido 
aos animais. E a importância de um gerenciamento nas pesquisas se faz necessário, buscar tecnologias existente, 
fluxo de pesquisa, explorar todos os recursos existentes antes de submeter os animais à experimentação. 
A Bioética na perspectiva da experimentação torna-se importante ao estabelecer os princípios de precaução e 
responsabilidade relacionando-os com a interferência humana na vida animal. Assim, também destacamos a im-
portância dos CEUA´s, que geram informações e fiscalizam o cumprimento das condições estabelecidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Bioética. Refinamento. Sustentabilidade.
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TECNOCIÊNCIA, BIOÉTICA E HUMANIZAÇÃO SOB O OLHAR DA ÉTICA DA 
RESPONSABILIDADE 

Larissa Cavalli de Oliveira1; Eliana Rezende Adami2; Marcia Regina Chizini Chemin3 

1. Graduanda da Escola de Medicina da PUCPR. larissacavalli@hotmail.com

2. Doutoranda em Farmacologia (UFPR). Mestre em Farmacologia (UFPR). Mestre em Bioética (PUC-PR). Programa de Pós-
Graduação em Farmacologia, UFPR. Membro do Grupo de Pesquisa em Bioética, Humanização e Cuidados em Saúde CNPq-PUC/PR. 

elianaradami@yahoo.com.br.

3. Doutoranda em Teologia (PUCPR). Mestre em Bioética (PUCPR). Especialização em Ética e Educação com ênfase em Teologia 
Moral (FACSUL). Especialização em Bíblia (FAVI). Graduada em Odontologia (PUCPR). Membro do grupo de Pesquisa Hans Jonas 

CNPq-PUCPR. Membro do Grupo de Pesquisa Bioética, Humanização e Cuidados em Saúde CNPq-PUC/PR.maychizini@yahoo.com.
br

MODALIDADE: Revisão Crítica 

RESUMO: As tecnociências vêm permitindo a manipulação do ser humano em todas as fronteiras da vida. Em 
consequência, as pessoas têm seus valores culturais, morais e humanitários confrontados e até, muitas vezes, 
desprezados. Motivadas pela economia, ciência e tecnologia adquiriram um poder inimaginado na cultura do 
mundo globalizado. Propõe-se uma reflexão com intuito de estimular cidadãos a serem comprometidos com a 
construção de uma sociedade solidária, justa, saudável e mais humana. O ser humano deveria ter sua integrali-
dade promovida e legitimada, no entanto, não é o observado. O paradigma tem sido o da competitividade em 
relações e comportamentos desprovidos de ética, e não o compromisso com o outro. Diante destas constata-
ções pretende-se promover o resgate do elo entre o cuidado e o respeito ao ser humano considerado em sua 
dignidade e autonomia. A reflexão bioética pode contribuir para orientar e deliberar sobre esses conflitos alicer-
çada na ética da responsabilidade em Hans Jonas e o método deliberativo de Diego Gracia, colaborando para as 
demandas advindas desde os cursos de graduação na área de saúde até o exercício profissional do cuidado em 
saúde. A alteridade a partir de Levinás se apresenta como baliza para as condutas que se responsabilizem pela 
vida, encontrando lugar nas políticas de humanização em saúde tendo como aliada as tecnociências. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnociência. Bioética. Humanização. 
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TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO PARA INTERVENÇÃO NO LUTO, A PARTIR 
DA ANÁLISE DO FILME “GENTE COMO A GENTE”

Aline Aparecida Julião1; Bryan Alves dos Santos2;Christian Pazinatto Pincheski3;Cloves Amorim4; Rafael Luiz Batista5;Soraila Beraldo 
dos Santos6; Wivian Branco de Araújo7

1. Acadêmica do Curso de Psicologia da PUCPR. aline.ajuliao@gmail.com 

2. Acadêmico do Curso de Psicologia da PUCPR.bryan_nk@hotmail.com 

3. Acadêmico do Curso de Psicologia da PUCPR. christian_@hotmail.com 

4. Psicólogo.Especialista em Didática e em Bioética. Mestre e doutorando em Educação pela PUCPR.Docente do Curso de Psicologia 
da PUCPR. cloves.amorim@pucpr.br 

5. Acadêmico do Curso de Psicologia da PUCPR. rafaluizbatista@hotmail.com

6. Acadêmica do Curso de Psicologia da PUCPR. so-rayla@hotmail.com 

7. Acadêmica do Curso de Psicologia da PUCPR. wivian.branco@yahoo.com 

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: Um dos grandes desafios na contemporaneidade é o manejo do luto. O objetivo desta comunicação 
é relatar uma experiência didático-pedagógica da aprendizagem da Terapia de Aceitação e Compromisso, para o 
manejo do luto e a humanização do cuidado, através da análise do filme “gente como a gente”. A metodologia 
utilizada foi a da pesquisa-ação, com a participação de 10 alunos do 8º período do curso de Psicologia da PUCPR, 
ao longo de 5 semanas, com 6 horas semanais de estudos e debates. Após assistir o filme, os alunos receberam 
indicações bibliográficas da Teoria de Aceitação e Compromisso, e foram discutindo os conceitos do aporte 
teórico para compreensão e intervenção do quadro de luto complicado apresentado no filme pela personagem 
Conrad. A utilização do filme apresentou uma rica oportunidade de visualizar o fenômeno luto e a inferência 
de como se daria o tratamento do pesar e da tentativa de suicídio. Inferimos que a flexibilidade psicológica e o 
self como contexto seriam os recursos psicológicos necessários para o tratamento da personagem. O nível de 
satisfação dos alunos foi verbalizado como excelente e, a aquisição do novo repertório foi avaliada com uma 
prova com questões abertas, sendo que todos alcançaram a nota 10. O grupo conclui que os conceitos de: flexi-
bilidade psicológica, self como contexto, de fusão cognitiva, ações de compromisso, e superação da literalidade, 
são estratégias terapêuticas que promovem a superação da dinâmica do luto e a saúde mental em todas as suas 
dimensões. Portanto, a humanização dos cuidados do enlutado, pode se beneficiar com a utilização do recurso 
terapêutico proposto pela TAC. Observamos também, que as metodologias ativas, entre elas a pesquisa-ação é 
uma excelente modalidade de aprendizagem de novos conceitos. 

PALAVRAS-CHAVE: Experiência Pedagógica. Terapia de Aceitação e Compromisso. Luto. 
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UMA REFLEXÃO BIOÉTICA SOBRE AS PRAGAS URBANAS: 
ANÁLISE DAS OPINIÕES VEICULADAS EM MÍDIAS DIGITAIS

Amanda Deconto Mileo¹; Marta Luciane Fischer2 

1. Bacharel em Biologia. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. amanda.deconto@gmail.com

2. Bióloga pela PUCPR. Mestre e Doutora em Zoologia pela UFPR. Professora titular do curso de Ciências Biológicas, docente do Programa de 
Mestrado em Bioética da PUCPR. Coordenadora do Comitê de Ética no Uso de Animais da PUCPR. marta.fischer@pucpr.br

MODALIDADE: Relato de Pesquisa

RESUMO: As atitudes direcionadas aos animais são mediadas por valores, conhecimentos, percepções e pe-
las relações que os seres humanos estabelecem com estes, podendo ser influenciadas por fatores como abun-
dância do animal, sensações táteis e visuais, crença, desconforto, limpeza, associação a doenças e prejuízos. Com 
o desequilíbrio ecológico e o aumento de recursos em ambientes antrópicos, pragas urbanas se tornaram fre-
quentes e a população está fazendo prevalecer seus interesses em situações da saúde pública. Objetivou-se 
promover uma reflexão bioética sobre a concepção de internautas acerca de notícias envolvendo pragas, através 
de análises de opiniões, expressões e comentários sobre conteúdos veiculados em mídias digitais recuperados 
através do buscador google.com. As informações foram categorizadas utilizando a técnica de Bardin, relacio-
nando origem, localidade, animal, conteúdo, autor, opinião, expressão e comentário. As opiniões foram captadas 
principalmente de notícias (90%) do exterior (11%) e do Brasil (3%), predominando o sudeste (45%). Animais 
como rato (10,8%), formiga (10,2%) e barata (9,1%) foram mais frequentes, estando o conteúdo voltado ao 
aumento de pragas urbanas (45%) e ao alerta de ocorrência de doenças (11%). Foram extraídas 261 opiniões 
(71% masculino e 23,8% feminino), em que 48,7% eram desfavoráveis e 51,3% favoráveis. Pode-se perceber 
que os internautas se expressaram ironicamente (20,7%), muitas vezes indignados (13,8%), com cunho de crítica 
(18%), principalmente dirigindo-se ao governo (53%) e ao conteúdo jornalístico (17%). Apesar desta parcela da 
população perceber a importância de se conhecer a biologia do animal antes de tentar eliminá-lo, grande parte 
ainda age a partir de uma visão antropocêntrica e utilitarista não respeitando o bem-estar animal e o direito 
à vida. Embora as mídias tenham grande importância na divulgação de informações, a confiabilidade da fonte 
e o descomprometimento com valores éticos como responsabilidade, precaução e alteridade podem atrasar as 
mudanças de paradigmas com relação à forma como os animais são tratados.  

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Pública. Bioética. Percepção. 



ÍNDICE

392

VII Congresso de Humanização e Bioética 
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética 

06 a 08 de julho de 2016.

VII Congresso de Humanização e Bioética
I Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética

VULNERABILIDADE DO IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA (ILP) EM 
DECORRÊNCIA DO ABANDONO FAMILIAR

Joelma De Caro Rohregger1; Claudia Luciane dos Santos de Lima2;  Fabiana do Rocio Senna dos Santos2; Raquel Garcia de Lima2; 
Denise Ribas Jamus3 

Graduanda do Curso de Psicologia nas Faculdades Pequeno Príncipe – FPP. jocr68@gmail.com 
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Psicóloga. Mestre em Medicina Interna e Ciências da Saúde pela UFPR. Professora das Faculdades Pequeno Príncipe – FPP.

MODALIDADE: Case

RESUMO: Idosos moradores em asilos podem encontrar-se vulneráveis em decorrência do abandono familiar 
e desta forma atingidos pela violência psicológica, afetando sua autoestima. O idoso sem autonomia para se 
cuidar, depende de outros para ações básicas como cortar unhas, tomar banho, pentear os cabelos, alimentar-
-se. Não tendo quem o faça, pode se sentir rejeitado, deprimido, solitário, o que pode leva-lo a diversos outros 
problemas provenientes da falta de cuidado e afeto. Avaliar os aspectos da vulnerabilidade em instituições de 
longa permanência. O método usado para a elaboração desse trabalho foi a observação em uma Instituição de 
Longa Permanecia (ILP) - em dois momentos distintos, no primeiro encontro foi proporcionado momentos de 
cuidados básicos relevantes para a saúde e bem-estar pessoal, sendo esta sensação atribuída à autoestima, já no 
segundo elaborou-se uma confraternização com a intenção de acolher e de aproximar os idosos, objetivando 
a interação social que para muitos não é mais estimulada. Pode-se constatar que diante do fato dos idosos es-
tarem em uma ILP, podem, em decorrência do abandono familiar, evidenciar aumento em sua vulnerabilidade, 
sofrendo influência da baixa autoestima. 

PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Autoestima. Vulnerabilidade. 
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