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1. Ementa 
 

A disciplina pretende explorar os conceitos de ética em suas várias dimensões, origem e principais 
momentos da história da Bioética. A fundamentação e os princípios constitutivos da Bioética; a 
transdisciplinaridade e o pluralismo da Bioética. A dimensão pessoal da Bioética. A dimensão 
social, econômica e política da Bioética. A dimensão ecológica da Bioética. A relação entre a 
Bioética e a Saúde Pública. A humanização da medicina. As grandes questões atuais da Bioética: 
eutanásia, distanásia e os cuidados especiais, a manipulação genética e a discussão sobre as 
células-tronco.  

 
2. Objetivos 
 
Os objetivos da disciplina constituem-se da apresentação da Bioética como uma ciência nova, que 
tenta responder a uma problemática nova, característica do nosso tempo; apresentar as principais 
implicações da Bioética na questão da Saúde Pública; desenvolver um espírito crítico para 
reconhecimento das áreas críticas na Saúde Pública no que diz respeito à Bioética; conduzir para 
uma aproximação cientificamente fundamentada nas questões que envolvem a Bioética; 
estabelecer contatos e intercâmbio –c 
om outras áreas de Saúde para discussão, avaliação e tomada de posição; contribuir para a 
formação de profissionais capazes de participar do debate local, regional e nacional das questões 
da Bioética.  

 
3. Conteúdos 

 
Introdução ao estudo da bioética 
Bioética e as profissões 
Moral, ética, lei e deontologia 
Histórico da ética e bioética no mundo �  
Histórico da ética e bioética no Brasil  
Direitos humanos 
Bioética e experimentação com seres humanos  
Bioética e experimentação com animais 
Bioética e a pessoa com deficiência 
Bioética e pesquisa em saúde mental 
Bioética e o envelhecimento humano 
Bioética e o fim da vida (morte, eutanásia, ortotanásia) 
Bioética e doação de órgãos 
Aborto 
Suicídio 
Bioética e genética 
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Bioética e religiosidade 
 

4. Procedimentos metodológicos  
 
A disciplina será ministrada utilizando-se recursos de metodologias ativas e seminários, encontros 
em pequenos grupos e atividades grupais intraclasse e extraclasse. 

 
 
5. Avaliação 
 
Apreciação da produção escrita e da apresentação oral de trabalhos individuais e em grupo, além 
da participação individual nos debates em sala. 
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