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A MORAL 

 Sistema de valores de determinada sociedade em 
determinado lugar, em um preciso tempo histórico -  
costumeiro, tradicional, e não filosófico. 

 

 É normativa e coercitiva, ou seja, impõem uma 
sanção ainda que somente de cunho social 

 

 Não conhece fronteiras, não tem uma base 
territorial; pode variar de acordo com o local e a 
época 

 

 É a base para o nascimento do Direito 

 



O DIREITO 

 É um conjunto de normas de conduta impostas para 
regulara convivência humana em sociedade 

 

 É coercitiva e a sanção é imposta pelo Estado 

 

 Tem base territorial, ou seja, tem validade apenas 
no território do Estado 

 

 Coaduna-se em grande parte com os princípios da 
Moral vigente 

 

 

 

 



A MORAL E O DIREITO 

DIREITO MORAL 



E A ÉTICA? 

 Ramo da filosofia que estuda os valores morais; a 
ciência do comportamento moral 

 

 Reflexão filosófica sobre a moral  

 

 “A Ética está para a Moral assim como a Musicologia 
está para a Música.” 

 

 Não é coercitiva; não impõem sanções 



Não confundir... 

Ética Profissional 
Conjunto de normas que regulamentam o 
comportamento de um grupo particular de pessoas. 
 

Deontologia 
Estudo dos deveres 
 

Diceologia 
Estudo dos direitos 



BIOÉTICA 

 

O estudo sistemático das dimensões morais – 
incluindo visão moral, decisões, conduta e 

políticas -  das ciências da vida e cuidados de 
saúde, empregando uma variedade de 

metodologias éticas num contexto 
interdisciplinar. 

 

Encyclopedia of Bioethics, Reich, 1995 



Da necessidade de se lidar com dilemas 
éticos na prática cotidiana da assistência 

à saúde surge:  

Bioética Clínica 

Ética Clínica 

OU 





COMITÊ DE BIOÉTICA CLÍNICA 

 São grupos interdisciplinares, com representantes 
das áreas técnicas, administrativas e dos usuários, 
que se ocupam das consultas, aconselhamento,  
estudo e docência frente aos conflitos éticos que 
surgem na prática da assistência na área da saúde, 
baseados num diálogo aberto, sistemático, 
interdisciplinar e eticamente pluralista. 

 

 São espaços de reflexão que buscam apoiar e 
orientar os profissionais, os pacientes e suas 
famílias, respeitando suas perspectivas próprias. 

 



Consultiva: 
análise de casos  
e  consultorias 

COMITÊ de BIOÉTICA 

 Educativa: 
 capacitação 

 educação 

- graduação e pós - 

Normativa: 
rotinas  e programas 

Outras: 
  projetos  e    

 assessorias 

institucionais 



CONSULTORIA EM ÉTICA CLÍNICA 



CONSULTORIA ÉTICA 

 O conjunto de serviços oferecidos por um indivíduo 
ou grupo em resposta a questões de pacientes, 
familiares, procuradores, profissionais de saúde ou 
outras partes envolvidas que procuram resolver 
incertezas ou conflitos relacionados a valores morais 
que emergem do cuidados à saúde 

 

 Objetivos: melhorar a qualidade do cuidado à saúde 
por meio da identificação, análise e resolução de 
questões éticas 

 

ASBH CC TF 2011; Aulisio et al. 2000  



O CONSULTOR ÉTICO 

 É, na verdade, um facilitador para que as partes 
cheguem a uma decisão de consenso 

 

Deve ter conhecimento de (a) (o): 

 Contexto clínico em que se insere a dilema 

 Valores morais dos envolvidos no dilema: paciente, 
familiares, médicos e outros profissionais, bem 
como da sociedade onde o dilema está inserido 

 Bioética e Ética Profissional 

 Noções de Direito pertinentes à área da Saúde 

 Organização do sistema de saúde 

 Política interna da instituição de saúde 
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