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Aula 6 | Ética e bioética

Meta da aula

Apresentar conceitos de ética e bioética. •	

Objetivo da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. definir ética e bioética.

 
 
Você sabe o que é ética? 

Você segue essa regra no convívio com as pessoas em sua vida cotidiana?

Espero que sim! Vamos então ao significado dessa palavra e dessa postura 

tão importantes para a vida individual, para a vida coletiva e para a gestão 

do SUS. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1215912
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Figura 6.1: É importante aprender a trabalhar junto, respeitando as individualidades 
e opiniões. 
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Por que individual e coletiva? Porque nós, seres humanos, nascemos e vi-

vemos nos relacionando uns com os outros. E, nessas relações, podemos 

ter atitudes que provocam reações do outro indivíduo. Só que nem sempre 

concordamos com essas reações, mas é preciso respeitá-las.

A ética é fundamental para o trabalho e para 
a vida 

De forma geral, podemos começar dizendo que ética é uma maneira de agir, 

um comportamento, uma postura que segue certos valores morais. A ética 

permite-nos vivenciar características e virtudes positivas que a humanidade 

possui: justiça, lealdade, bondade, honestidade e muitas outras. Ao agir sem 

seguir a ética, a pessoa acaba indo contra um desses princípios.

Leonardo Boff (1997) diz que “ética é a morada humana”. Podemos dizer 

isso de outra maneira: a ética engloba os valores que contribuem para a 

preservação da vida. 

 
 
Leonardo Boff

Leonardo Boff, cujo nome verda-

deiro é Genézio Darci Boff, é teó-

logo, escritor e professor universi-

tário. Apesar de sua ligação com 

a Igreja Católica, hoje não exerce 

mais as funções de padre.

Seus estudos sobre teologia envolvem os campos da ética, ecolo-

gia e espiritualidade, e já escreveu mais de 60 livros, muitos deles 

premiados.

 

Valores morais
Moral é um conjunto de 
regras ou hábitos de conduta 
que valem para qualquer 
tempo ou lugar, para qualquer 
grupo ou pessoa. 
Valores morais são costumes 
que aprendemos na família, 
na religião, na escola, aceitos 
e validados pela sociedade, 
e que buscamos transmitir 
de geração em geração, 
ou seja, são aprendidos 
historicamente. 

Glossário

Fonte: http://jie.itaipu.gov.br/jie/files/
image/28.08.2007/CRW_8107.JPG
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Vamos afinar um pouquinho mais esse conceito? Terezinha Rios diz que:

Ética é uma reflexão crítica sobre o que é bom e o que é mau, presentes em 
nossa sociedade. Por meio da ética é que analisamos sobre o bem comum.

Lembra os princípios ético-doutrinários do SUS? Eles regem o trabalho na 

saúde:

a universalização do direito, segundo o qual todos devem ser tratados •	
igualmente; 

a equidade para tratar diferente quem precisa de mais atenção;•	

a integralidade ao tratar o paciente: ver o indivíduo como um corpo in-•	
teiro e não apenas uma parte! 

A ética no trabalho

Quando trabalhamos com o sistema de saúde pública, nossas escolhas afe-

tam-nos não apenas individualmente, mas também a toda a sociedade. Os 

investimentos que pagam todo o trabalho do SUS vêm dos cofres públicos, 

resultado do pagamento de impostos por todos nós, um dinheiro que é seu, 

dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho. Nas ações 

no cotidiano do trabalho, devemos considerar tudo isto! 

Ao considerar e realizar um trabalho seguindo a ética, os profissionais liga-

dos à área da saúde estão dizendo, acima de tudo, que o mais importante 

de seu trabalho é o bem-estar da população,considerando a humanização 

dos serviços e o respeito ao paciente, ao cidadão. 

Vamos pensar num exemplo para podermos entender melhor: você é um 

funcionário da Vigilância, e o seu vizinho, o Sr. José, tem um açougue. Você 

descobre que a carne vendida lá é abatida no quintal dele ou em um terreno 

longe da cidade, sem as menores condições sanitárias, ou seja, a carne não 

é adequada para consumo. O que você faria?
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Fonte:http://www.pma.es.gov.br/arquivos/684/g_carneclandestina_jacupemba.jpg

Figura 6.2: Carne como a que o Sr. José vende é chamada pela Vigilância Sanitária de 
“clandestina”.

Já que você é funcionário do município e deve zelar pelo bem da popula-

ção, deve ser ético. Assim, irá fiscalizar o estabelecimento e, se for o caso, 

até mesmo fechar o açougue. Como profissional da saúde, você não deve 

considerar a amizade, mas sim os riscos que a população corre, consumindo 

algum produto de má qualidade. Com essa atitude, você contribui com a 

promoção da saúde, eliminando um fator de risco, evitando doenças e até 

a morte. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/967211
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Figura 6.3: Um fiscal da Vigilância deve estar atento a todos os detalhes, para que 
nada lhe escape!

A relação entre saúde e ética tratada nesta aula faz surgir em nosso debate 

outro conceito, a bioética. Vamos descobrir um pouco mais sobre ela?
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Bioética: o que é isto?

Analisando o significado da palavra e sua origem, dizemos que a bioética 

trata da ética da vida. Ela tem como objetivo fazer com que os profissionais 

de saúde administrem a vida humana de forma responsável.

Temos sempre muita curiosidade em descobrir coisas novas, não é? E quan-

do descobrimos, não ficamos mais desenvolvidos? Foi isso que aconteceu 

com a humanidade. Com sua sede por descobertas, querendo sempre expli-

car a origem das coisas e a razão de sua existência, acabou desenvolvendo 

a ciência que continua evoluindo constantemente. Nesse sentido, pergunta-

mos: há um limite para a produção do saber? E quando a ciência vai contra 

regras, normas morais? A bioética é um instrumento possível de limite a esse 

desenvolvimento da ciência. 

 

 

Vai um filminho?

Esta é uma dica divertida que tem tudo a ver com 

o nosso assunto. O filme é Mar adentro (Espa-

nha, 2004) e relata a história de um momento 

importante da vida de Ramón Sampedro, um ma-

rinheiro que ficou tetraplégico após um acidente 

de mergulho, mostrando sua luta pelo direito à 

eutanásia.

 

A bioética, como já falamos, é parte da ética, estuda fatos ligados à vida 

humana, à saúde, à doença e à morte. Para auxiliar ainda mais no entendi-

mento do que trata a bioética, utilizamos a análise do autor José N. Heck, na 

qual ele lista os objetivos da ética:

Fonte:http://ccaufpb.files.
wordpress.com/2010/10/
mar-adentro.jpg Eutanásia

Ato de proporcionar a morte 
sem sofrimento a um doente 
que sofra de um problema 
incurável. É permitida apenas 
em alguns países.

Glossário
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A disciplina trata de temas específicos, como:

•	 nascer/não	nascer	(aborto),	

•	 morrer/não	morrer	(eutanásia),	

•	 saúde/doença	(ética	biomédica),	

•	 bem-estar/mal-estar	(ética	biopsicológica)	

e ocupa-se de novos campos de atuação do conhecimento, 

como:

•	 clonagem	(ética	genética),	

•	 irresponsabilidade	perante	os	pósteros	(ética	de	gerações),	

•	 depredação	da	natureza	extra-humana	circundante	e	

•	 agressões	ao	equilíbrio	sistêmico	das	espécies	(ecoética),	

e assim por diante (HECK, 2005, p. 124). 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/786038
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Figura 6.4: A clonagem humana é um problema bioético.

Póstero
Geração (ou gerações) que 
vem depois da de quem se 
refere.

Glossário
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Você já assistiu a Gattaca?

Um bom filme sobre tecnologias de reprodução 

e as possíveis consequências desses desenvolvi-

mentos para a sociedade. 

Num futuro no qual os seres humanos são cria-

dos geneticamente em laboratórios, as pessoas 

concebidas biologicamente são consideradas 

“inválidas”. O personagem principal do filme, 

Vincent Freeman, um “inválido”, consegue um 

lugar de destaque na corporação, escondendo sua verdadeira ori-

gem. No entanto, um misterioso assassinato pode expor seu pas-

sado e comprometer sua carreira.

 

A questão a se pensar é: o homem, na luta por descobertas que trazem 

grandes confortos para a humanidade, pode invadir e ultrapassar o limite da 

vida e da morte? 

A bioética é carregada de temas conflituosos que causam grandes debates, 

sendo um deles a sacralidade da vida. Desde que o mundo é mundo, a reli-

gião e a ciência sempre foram de encontro um ao outro. A clonagem huma-

na, por exemplo, é um dos temas mais polêmicos entre eles, pois a Igreja diz 

que a vida é sagrada e que o homem “não pode brincar de Deus”.

O fato é que em nossas ações, seja na vida, no trabalho, no desenvolvimento 

de atividades da vigilância em saúde ou em suas casas, seguimos regras, va-

lores, princípios, que demonstram respeito à saúde e à vida coletiva, à saúde 

e à vida humana. 

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Analise as notícias a seguir e identifique se são casos relacionados à ética no 

trabalho, marcando um E, ou à bioética, marcando um B:

Fonte:http://www.john-
popes.com/wp-content/
uploads/2009/08/gattaca-
inspirational-movie.jpg
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Ao finalizar nossos trabalhos com esta disciplina, fica o desejo que você 

trabalhe seguindo princípios éticos. É importante compreender o valor de 

construir, com nosso trabalho, um sistema de saúde cada vez melhor, pois 

o trabalho que desenvolvemos tem valor social e coletivo, por isto deve ser 

seguido com ética e responsabilidade!

Resumo

Ética é uma maneira de agir, é um comportamento, uma postura que •	
seguem certos valores morais.

Ética e moral não são a mesma coisa, mas estão totalmente ligadas em •	
seus significados.

A moral são valores, costumes que aprendemos na família, na religião, na •	
escola; são aprendidos historicamente.

A ética nos permite analisar o bem comum. •	

A bioética é parte da ética e estuda fatos ligados à vida humana, à saúde, •	
à doença e à morte. 
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Resposta da atividade

Atividade 1

B – E – E – B. 
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