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Objetivos  

Introdução 

A Bioética e a Matriz Curricular 

O conteúdo programático da Bioética como Disciplina 

Como ensinar Bioética 

Novos horizontes perante novas realidades? 



A Bioética 



Beneficência 
Não maleficência 

Profissionais 

Autonomia 

Pacientes 

Justiça 

Sociedade 

BIOÉTICA 



Referenciais da Bioética 
 

Vulnerabilidade 

Solidariedade 

Prudência 

Confidencialidade 

Compaixão 



Continuamos Evoluindo... 



  
Ser ético é poder ponderar o melhor para uma situação 

vivida para o outro, para si, num certo contexto e 
momento de vida.  

 

Conviver com as diferenças 

 
 
 

Diego Gracia,2005 



O Ensino da Bioética tem 

acompanhado essa evolução? 





A Matriz Curricular 

Existe a crença de que a sensibilidade de detectar problemas éticos em casos 
padronizados é maior nos alunos dos últimos anos do que nos ingressantes dos 
primeiros anos, porém nos Estados Unidos e no Canadá a situação foi 
detectada inversamente, quando alunos dos últimos anos de graduação achavam 
normais e rotineiros problemas éticos que eram detectados por eles nos 
primeiros anos da faculdade. 

 

 

Muñoz DR. O ensino da bioética nas escolas médicas. O Mundo da Saúde, São Paulo 2005;29 (3):432-37 



A Matriz Curricular 

Alguns docentes preconizam o inicio do curso de bioética no curso de Medicina desde 

o 1º semestre com ênfase na Antropologia, Historia da Medicina e etc., aumentando a 

carga de conhecimentos progressivamente até os últimos semestres quando seriam 

observadas suas necessidades de interação com os casos à medida que forem surgindo. 

Este também é o pensamento de outros que a Ética deveria ser lecionada nos seis anos 

do curso, acompanhando o aluno e discutindo os problemas éticos na medida que 

surgem. Existem escolas que entendem que no ensino da bioética deva existir uma 

formação de núcleo, que tem o propósito de ampliar as discussões e o ensino de 

bioética em toda a comunidade em que se insere. 





Matriz Curricular 

“Até o momento vemos que não existe um padrão de ensino de bioética nas 

faculdades de medicina. Temos cursos com número de professores variados, 

alguns cursos com professores médicos, outros com mescla de professores 

médicos e não médicos, ministrando estas aulas. Cursos com número de 

professores reduzidos, assim como, o número de horas/aula. Em algumas 

faculdades, a maioria, a ética médica ainda é ensinada junto com Medicina 

Legal, não possuindo espaço próprio para ser ministrada.” 



Conteúdo Programático 



Conteúdo Programático 

















Jogo do Nem... 

Nem Bioética  

Nem Deontologia Médica 

Nem Medicina Legal 



Em tempos de 247/249/251...Faculdades 

• É possível ensinar valores? 

• Por que ainda somos facilmente taxados de “Desumanos” por Governos? 

• Falta  “Humanidade” como estratégia  na clássica abordagem técnica 

tradicional? 

• Erros médicos crescerão? 

• Quem pagará por eles? De quem é a culpa? 

 



Possibilidades 

• Bioética ao longo de todo o curso de Medicina 

• Estudo da Moral e dos Valores Humanos 

• Abordagem feita por profissionais médicos que vivenciam a realidade 
cotidiana da prática médica 

• Treinamento do Médico Jovem para o empoderamento do Código de Ética 
Médica através de situações-cenário 

• Medicina em tempos de redes e mídias sociais 

 






