
MEDICINA
PLANO DE ENSINO

 •Atuar com consciência crítica e curiosidade científica acerca da Ética e Bioética no exercício profissional.
 •Respeitar as diferentes opiniões, valores e crenças na relação interpessoal e grupal.

Atitudes

 •Realizar a discussão de temas polêmicos da prática médica, estimulando a reflexão dos diversos valores envolvidos e
tentando introduzir os princípios essenciais para uma conduta profissional adequada.
 •Refletir e debater a respeito dos dilemas consequentes aos avanços das ciências biomédicas relacionados ao exercício

dos profissionais de saúde e à realização de pesquisas, incluindo os conflitos de interesses e as questões que envolvem a
integridade científica.

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

 •Adquirir conhecimentos relativos ao campo da Ética e Bioética que instrumentalizem o discente ao lidar com situações
dilema cotidianas das ciências biomédicas na esfera acadêmica e no futuro exercício profissional.
 •Compreender os Princípios da Bioética, os conceitos de Ética, Moral, Moralidade e Valores no contexto plural brasileiro.
 •Entender o exercício profissional na saúde através do estudo dos códigos, leis e recomendações nacionais e

internacionais referentes às suas práticas.
 •Contextualizar a Bioética com as questões políticas e de saúde pública no Brasil.

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Introdução de fundamentos teóricos e epistemológicos da ética e bioética na busca de reflexões e análises aplicadas aos
possíveis conflitos morais nas relações profissionais de saúde-paciente, frente aos avanços tecnológicos no campo da
saúde. Pesquisa com seres humanos e animais.

Patrícia Aparecida da Silva Valadão

Componentes de Formação Humanística, Científica e de Formação Técnica.
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Conteúdo Programatico
 •Discussão sobre os conceitos de ética, moral, moralidade e valores.

•       Princípios da Bioética: beneficência, não maleficência, autonomia, justiça, vulnerabilidade, responsabilidade, Ética do
cuidado.
 •Apresentação e discussão de caso de conflito ético
 •Bioética, vulnerabilidade, relações humanas e direitos humanos.
 •Eutanásia, distanásia, ortotanásia.
 •Aspectos Éticos dos Transplantes de órgãos.
 •Perspectivas Histórico Culturais da Morte.
 •Fundamentos da relação profissional de saúde-paciente/usuário/cliente e aspectos éticos da atividade do profissional de

saúde frente à pessoas e comunidades vulneráveis
 •CEP, CEUA, Comitê de Bioética e Comissão de Ética.
 •
 •Historicidade e as bases bioéticas na investigação científica.
 •Resolução CNS 466/12 e 510/16 e destaques a outras Resoluções que abrangem pesquisas com seres humanos
 •Integridade Científica.
 •Conflitos de interesses e Política de Compliance
  •Ética, biossegurança e meio ambiente.

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
Utilização da arte no processo de ensino aprendizagem a exemplo de filmes e Juris simulados.
Metodologias ativas de ensino-aprendizagem como:
Aulas expositivas dialogadas
Seminários e mesas redondas
Estudo sobre livros e filmes
Discussão de filmes em uma perspectiva interdisciplinar
Estudo de casos
Como técnica de aprendizagem os métodos descritos serão utilizados através da problematização como estratégia,
estimulando o discente à construção do seu conhecimento.

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
 •A avaliação das diversas atividades propostas pela disciplina será progressiva e contínua.
 •Prova 1 (peso 4): 07/04/2020       Segunda chamada:   09/05/2019
 •Prova integrada com Biomorfo (peso 4): 08/06/2020
 •Estudos no AVA/ Juri Simulado- Média (peso 2).

        Prova final: 16/06/2020

Recursos
Datashow, computador, som, microfone e outros equipamentos

Referências Básicas
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Referências Complementares
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 1 ed. São Paulo: Moderna, 1998.
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Editora do Centro Universitário São Camilo, 2004.
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PETROIANU, Andy. Ética, moral e deontologia médicas. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.


