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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 
Breve evolução histórica da Ética e Deontologia. Documentos fundadores da moderna Bioética. Moral e Ética. 

Origem grega do pensamento ético ocidental; Ética das virtudes e noções do bem individual e comum; A moral 

cristã; Posições doutrinais de Kant (Ética do dever e utilitarismo); da crise de valores à noção de pessoa e respeito da 

dignidade; A técnica e a Ética (Heidegger, Habermas, Gadamer, Ricoeur); O pluralismo das filosofias morais; 

Exemplos paradigmáticos – bioética, ecoética, ética profissional e ética animal. Resumo das teorias éticas. 

Utilitarismo. Introdução à Principiologia. Raciocínio ético aplicado à investigação e a casos clínicos. Etica em Saúde 

Pública a situação de catástrofe. O bem individual e o bem comum global - o caso da pandemia covid-19 

Ética do início de vida: tentativa de definição de Ser Humano e Pessoa Humana. Estatuto moral do embrião humano. 

A problemática da experimentação embrionária e da modificação denómica (no adulto, embrião e gâmetas). 

Diagnóstico pré-implantatório. Criopreservação de gâmetas e de embriões. Gravidez múltipla e redução selectiva de 

embriões. Clonagem de embriões humanos. O potencial terapêutico das células estaminais. As leis de PMA e a lei do 

aborto. Cooperação formal e material. Comissões de Ética. O ensaio clínico como experimentação no humano. Fases 

dos ensaios clínicos. Validade científica do ensaio.  

Eventual recurso a placebo. Consentimento informado, livre e esclatrecido. Uso compassivo do medicamento. 

Aspectos históricos das Comissões de ética em saúde. Âmbitos e motivos na sua actuação e funções. Contexto 

português e europeu dos organismos com dimensão ética (CNECV; CEIC). 

Enhancement. Diversidade moral dos actos de enhancement. O natural, artificial, cultural como moralmente válidos. 

Implicações sociais de enhancement; transhumanismo. 

Ética do fim de vida. Meios ordinários e extraordinários. Eutanásia e suspensão de meios desproporcionados de 

tratamento. Suspensão ou abstenção de meios extraordinários de tratamento. ONR. Casos Paradigmáticos. 

Enquadramento internacional e histórico-cultural. Suicídio medicamente assistido ou ajudado. Cuidados paliativos. 

Disposições normativas em Portugal e na Europa. O Testamento vital. Limites da autonomia da vontade. Pareceres 

do CNECV. 


