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PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Bioética e Responsabilidade Médica 

Código: -- Período: --  Turma: -- 

Carga horária total: 40 horas Semestre:  

Professor:  

 

Perfil do egresso: Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado 
a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde doença 
em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 
compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do 
ser humano 

Conhecimentos, 
habilidades e 
atitudes associados 
ao eixo Bioética e 
Responsabilidade 
Médica 
 

• Comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os 
pacientes e seus familiares; 

• Realizar com proficiência a anamnese e a consequente construção 
da história clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame 
físico; 

• Dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza 
biopsicosocioambiental subjacentes à prática médica e ter 
raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação da 
natureza dos problemas da prática médica e na sua resolução; 

• Diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser 
humano em todas as fases do ciclo biológico, tendo como critérios 
a prevalência e o potencial mórbido das doenças, bem como a 
eficácia da ação médica; 

• Reconhecer suas limitações e encaminhar, adequadamente, 
pacientes portadores de problemas que fujam ao alcance da sua 
formação geral; 

• Otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método 
clínico em todos seus aspectos; 

• Exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos com base em evidências científicas; 

• Utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, 
validados cientificamente, contemporâneos, hierarquizados para 
atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e terceiro níveis 
de atenção; 

• Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a 
integralidade da assistência entendida como conjunto articulado e 
continuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 

• Atuar na proteção e na promoção da saúde e na prevenção de 
doenças, bem como no tratamento e reabilitação dos problemas 
de saúde e acompanhamento do processo de morte; 

• Realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o 
atendimento ambulatorial e para o atendimento inicial das 
urgências e emergências em todas as fases do ciclo biológico; 

• Atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos 



 

 

 
 Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

princípios técnicos e éticos de referência e contra-referência; 
• Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar 

como cidadão e como médico; 
• Considerar a relação custo-benefício nas decisões médicas, 

levando em conta as reais necessidades da população; 
• Ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em 

atividades de política e de planejamento em saúde; 
• Atuar em equipe multiprofissional; 
• Manter-se atualizado com a legislação pertinente à saúde. 

Ementa Bioética e 
Responsabilidade 
Médica 
 

Introdução ao estudo da bioética e da responsabilidade médica. 
Estudos dos fundamentos da bioética. Compreensão da relação entre 
a bioética e a responsabilidade médica. Reflexão sobre a ética da 
responsabilidade pública e individual. Análise da relação profissional-
paciente a partir do referencial da bioética e da responsabilidade 
médica. Compreensão, detalhamento e construção de consentimento 
livre e esclarecido para a prática profissional e da pesquisa. 
Fundamentação ética e de responsabilidade na pesquisa envolvendo 
seres humanos.  

Objetivo geral 
Bioética e 
Responsabilidade 
Médica 
 

Estudar a bioética e a responsabilidade médica inserida na prática, 
abordando os seus fundamentos e objetivando a reflexão sobre 
diversos temas como o respeito ao paciente/pessoa, privacidade, 
confidencialidade, vulnerabilidade e consentimento, no contexto da 
prática médica.  

Objetivos específicos 
Bioética e 
Responsabilidade 
Médica 
 

• Compreender os fundamentos da bioética; 
• Estimular e desenvolver a capacidade de atuar nos cenários 

de prática pautados em princípios éticos e humanísticos; 
• Oferecer subsídios científicos sobre os aspectos bioéticos e de 

responsabilidade médica nas ações profissionais em 
Medicina. 

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 
Bioética e 
Responsabilidade 
Médica 
 

 Palestras 

 Role Play/Dramatização 

 Problematizações 

 TBL (Team Based Learning) 

 Gamificação 

 Mapa conceitual 

 Discussão em grupos 

 Seminários 

Conteúdo 
programático 
Bioética e 
Responsabilidade 
Médica 
 

Histórico, conceitualização e contextualização. Noções fundamentais: 
valor, moral e ética. Fundamentos a bioética: o modelo principialista; 
outras correntes do pensamento bioético; a visão latino-americana. 
Comitês de Bioética. Métodos de discussão de casos em Bioética 
Clínica e na Responsabilidade Médica. Temas específicos em bioética 
e responsabilidade médica: aborto, eutanásia, distanásia, ortotanásia, 
clonagem, engenharia genética, fertilização in vitro, uso de células 
tronco, transplante de órgãos, experimentação com seres humanos, 
transgênicos, conflitos éticos, dentre outros. Ética em pesquisa: 
Comitês de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) e 
Comitês de Ética para o Uso de Animais (CEUA).  Bioética e Saúde 
Pública. Bioética das Situações Persistentes. Bioética das Situações 
Emergentes. Ética Médica. Lei de Biossegurança. 
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Sistema de avaliação 20 pontos em avaliação de conhecimentos (N1 específica) 
20 pontos em Avaliação diária pelo instrutor 
25 Seminários 
25 Produção de Textos ou relatórios com temas dos seminários 
10 pontos em avaliação de conhecimentos (N2 específica) 

Sistema de promoção É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior 
a 70 e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). É 
reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou 
frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento).  

Bibliografia básica MARTINS-COSTA, Judith; MÖLLER, Letícia L. Bioética e 
Responsabilidade. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2008. 978-
85-309-5606-6. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5606-
6/. Acesso em: 08 mai. 2022. 
 
GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson R. Bioética e direitos fundamentais, 
1ª Edição. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2012. 
9788502163126. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502163126/. 
Acesso em: 08 mai. 2022. 
 
DA SILVA, José Vitor. Bioética: Visão Multidimensional. [Digite o Local 
da Editora]: Editora Saraiva, 2010. 9788576140863. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788576140863/. 
Acesso em: 08 mai. 2022. 

Bibliografia 
complementar 

HOGEMANN, Edna Raquel Rodrigues S. Conflitos Bioéticos: clonagem 
humana, 2ª Edição. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2013. 
9788502183377. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502183377/. 
Acesso em: 08 mai. 2022. 
 
JONSEN, Albert R.; SIEGLER, Mark; WINSLADE, William J. Ética Clínica. 
[Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2012. 9788580551303. Disponível 
em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551303/. 
Acesso em: 08 mai. 2022. 
 
FAINTUCH, Joel. Ética em pesquisa: em medicina, ciências humanas e 
da saúde. [Digite o Local da Editora]: Editora Manole, 2021. 
9786555761900. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555761900/. 
Acesso em: 08 mai. 2022. 
 
FAIAD, Carlos Eduardo A. Ortotanásia: limites da responsabilidade 
criminal do médico. [Digite o Local da Editora]: Editora Manole, 2020. 
9786555760378. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555760378/. 
Acesso em: 08 mai. 2022. 
 
STAPENHORST, Fernanda. Bioética e biossegurança aplicada. [Digite o 
Local da Editora]: Grupo A, [Inserir ano de publicação]. 
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9788595022096. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595022096/. 
Acesso em: 08 mai. 2022. 
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