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Curso a que se destina
Medicina

Pré-requisito
Não há

Ementa
Ética Geral: o fenômeno social e a filosofia ética. Fundamento da eticidade e escolas que o interpretam. Lei
natural e lei positiva. Direito e dever. Responsabilidade ética. Consciência ética. Ética especial: aspectos
éticos referentes à vida, à procriação, à família, à ordem social, à propriedade. Declaração dos Deireitos do
Homem. Ética profissional.
Objetivos: 0bjetivo geral: Proporcionar ao estudante conhecimentos fundamentais de Ética e de Bioética, a
fim de desenvolver sua própria reflexão crítica em torno de problemas e questões que emergem do exercício
da medicina.
0bjetivos específicos: a) Explicitar um referencial teórico básico que permita pensar problemas e questões
éticas e bioéticas atuais; b) Desenvolver a capacidade de analisar questões ético morais que emergem da
prática médica; c) Formar opinião pessoal e saber fundamentá-la sobre temas de bioética.
Conteúdo Programático
I. Noções fundamentais de Ética: conceitos e distinções fundamentais: ética, moral, bioética, ética aplicada,
normas éticas e outras normas, ética normativa e metaética e esboço de teorias correspondentes; o
conhecimento científico e a sabedoria ética.
II. A Ética sob o prisma de sua elaboração histórica: sumário de contribuições gregas: Sócrates, Platão,
Aristóteles e Hipócrates; a ruptura maquiaveliana; as soluções dos contratualistas; a revolução
deontológica de Kanta e os critérios utilitaristas de Mill; a igual consideração de interesses de Singer.
III. Especificidade da Bioética: origem e desenvolvimento da Bioética no marco da Filosofia e da Ciência;
propostas de unir culturas científicas e filosóficas; a Bioética como Ética Aplicada e princípios
norteadores.
IV. As soluções Bioéticas para questões e temas específicos: o tema ambiental; o uso de animais; questões
éticas relacionadas com os limites inicial e final da vida, qualidade de vida, a relação médico paciente.
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