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1.INTRODUÇÃO  

A bioética desde as suas origens Norte-Americanas, no início dos anos 70 anos, tem evoluído 

nas suas teorias e definições metodológicas, sendo que a partir dos anos 90, com a sua 

universalização (que coloca em questão o método dos quatro princípios), a teoria dos valores 

começa a ter um papel central na definição e metodologia. Dar valor é uma característica 

inerente a todo o ser humano, e os valores constituem características individuais, que devem 

ser realizadas e objetivadas nas ações humanas. Assim, a ética consiste na realização de valores 

positivos, e este constituí o dever de cada ser humano – acrescentar valor à realidade1. 

Outras definições de bioética, mais pragmáticas, podem ser consultadas na 3ª edição da 

Encyclopedia of Bioethics “estudo sistemático das dimensões morais – incluindo visão moral, 

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

metodologias éticas num contexto interdisciplinar”. 

À semelhança do conceito de bioética, a definição de Saúde Pública tem múltiplas respostas, 

considerando diferentes autores, e tem evoluído desde um conceito mais estreito para uma 

definição mais abrangente. Em 1988, Donald Acheson definiu saúde pública como “a ciência e a 

arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde por meio de esforços 

organizados da sociedade”. Francisco George, em Fevereiro de 20112, define a Saúde Pública 

Nova como um conceito inspirado no modelo social, que incorpora diversas disciplinas e 

tecnologias, baseado na evidência; que se dedica a atividades de prevenção primária, secundária 

(diagnóstico e tratamento de doenças), terciária e ao controlo de problemas identificados no 

âmbito da segurança do doente. Tem como objetivo todos os cidadãos e organiza-se nas 

instituições do Sistema Nacional de Saúde. 

Nos últimos anos tem-se verificado um crescente interesse em estender a análise bioética ao 

campo da saúde pública. A ética da saúde pública transcende os problemas dos cuidados de 

saúde individuais, abarcando questões que se relacionam com as condições estruturais que 

promovem ou dificultam o desenvolvimento de sociedades saudáveis3. E um dos desafios éticos 

prende-se com as diferenças conceptuais, de valores e práticas existentes entre os modelos de 

cuidados de saúde individuais e coletivos. 

Efetivamente, a ética da saúde pública requer um equilíbrio entre os interesses individuais, 

como a autonomia, privacidade e liberdade, e os interesses coletivos, de segurança e saúde da 

população4. A complexidade deste equilíbrio implica que a intervenção em saúde pública seja 

cuidadosamente pensada, principalmente na dimensão dos princípios e valores. 

Desta preocupação crescente, surge a necessidade de introduzir o ensino da bioética na 

formação em Saúde Pública, tendo sido publicados diversos documentos (da OMS, Hastings 

Institute)5 que pretendem definir um currículo para esta disciplina. 

                                                           
1 Gracia, Diego. La bioética en el horizonte del siglo XXI 
2 George, Francisco. Sobre o conceito de Saúde Pública. Texto revisto e adaptado a partir do I Capítulo do volume 
publicado em 2004 pelos Livros Horizonte 
3 Coleman, CH, Bouesseau, MC, Reis, Andreas. Contribuición de la ética a la salud pública. OMS 
4 Gostin, LO. Module I: Tradition, Profession, and Values in Public Health. Ethics na Public Health: Model Curriculum. 
HRSA, ASPH, Hastings Center 
5 WHO Guidelines on Ethical Issues in Public Health Surveillance. 2017; Ethics and Public Health: Model Curriculum. 
Jun 2003 
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A ASPHER (Associação de Escolas de Saúde Pública da Região Europeia)6 publica em 2012 um 

documento provisório que traça de forma clara as linhas de orientação para a construção de um 

currículo em ética de Saúde Pública. 

Considera-se que ensino da bioética constitui um verdadeiro desafio, porque implica um ensino 

que ultrapassa a transmissão de conhecimentos factuais e competências, e pretende a 

modelação de atitudes e características pessoais7. Esta modelação implica a transmissão e a 

apreensão de valores que deverão ser posteriormente usados na resolução de conflitos éticos.  

Este curso nasce da vontade e iniciativa da Coordenação do Internato médico de Saúde Pública 

em colaboração com a CES e o Departamento de Saúde Pública da ARSLVT e tem como objetivo 

suprir esta necessidade no ensino pós-graduado da bioética. 

 

2. OBJECTIVOS GERAIS 

1. Desenvolver a intuição para reconhecer os problemas éticos que se apresentam no exercício 

profissional; 

2. Adquirir competências na metodologia para a tomada de decisões que preservem valores; 

3. Ativar capacidades para mobilizar os recursos necessários à resolução de problemas; 

4. Compreender história e conceitos filosóficos associados à Ética da Investigação Clínica com 

seres humanos (natureza e valor da investigação; a história, conceitos teóricos, papel das 

Comissões de Ética); 

5. Desenvolver competências, atitudes e estratégias específicas para debater conflitos éticos 

frequentes em Saúde Pública. 

 

3. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  

1. Desenvolver o conhecimento sobre os aspectos conceptuais, histórico-filosóficos sobre a 

ética, a bioética; 

2. Depreender os métodos em bioética, os valores e os princípios da argumentação e 

deliberação ética; 

3. Percecionar a amplitude e a complexidade do respeito pela dignidade humana, em saúde, nas 

suas diversas dimensões éticas e sua relação com a prática clínica: a verdade, a revelação de 

informação e o consentimento; 

4. Compreender os conceitos associados aos processos de obtenção do consentimento 

informado, a dimensão da vulnerabilidade, e os critérios de avaliação de competência em 

Cuidados de Saúde, os contextos e as práticas da sua aplicação, incluindo a sua dimensão ética 

e a sua dimensão normativa; 

                                                           
6 Report of the ASPHER-EUPHA Working Group on Ethics and Values in Public Health Policy and Practice in the 
European Region: Developing a Recommended Curriculum on Public Health Ethics. January 2012 
7 Gracia, Diego. Hacia un enfoque socrático de la enseñanza de la ética 
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5. Compreender o sigilo, o segredo e a confidencialidade em Saúde, nos diversos domínios e 

amplitudes de aplicação, ética e deontológica; 

6. Conhecer e aprender o conceito de dados de saúde, dados de saúde sensíveis, registos 

clínicos, registos de saúde e confidencialidade e privacidade de dados pessoais;  

7. Compreender e debater as questões éticas mais frequentes em Saúde Pública; 

8. Apreender como no contexto das atividades de Saúde Pública se conjugam a autonomia do 

doente, a autonomia e o dever do médico (autonomia, a beneficência e benefício-risco) as 

preferências do doente e a adequada alocação de recursos do SNS; 

9. Percecionar os conflitos éticos que emergem do exercício de Autoridade de Saúde Pública em 

particular no que concerne às atribuições, competências específicas de um Médico de Saúde 

Pública, das suas relações com o direito e o Ministério Público e das liberdades e garantias dos 

cidadãos; 

9. Percecionar a justificação ética para a intervenção nos estilos de vida; compreender em que 

medida as opções do doente sobre estilos de vida podem determinar as responsabilidades 

profissionais dos médicos e dos profissionais de saúde; 

10. Compreender as questões éticas associadas à intervenção de Saúde Pública nomeadamente: 

a vacinação, os rastreios, os cuidados domiciliários, o internamento compulsivo, a medicina do 

viajante e as doenças transmissíveis; 

11. Compreender a natureza e a definição da investigação e a importância da investigação que 

cumpre critérios éticos (“a boa investigação”); 

12. Compreender a razão de ser da apreciação ética por Comissões de Ética e os códigos e 

normas éticos a nível internacional; 

13. Compreender a necessidade de dispor de diferentes pontos de vista numa Comissão de Ética 

e das suas implicações na apreciação e avaliação de projetos de investigação; 

14. Compreender a teoria e os conceitos que informam o processo de reflexão e decisão ética 

na investigação clínica com seres humanos. 

 

4. FORMATO PEDAGÓGICO 

O curso é constituído por dois módulos, A e B. 

O módulo A é constituído por 4 Unidades, que decorrerão no primeiro dia. 

O módulo B é constituído por 4 Unidades, que decorrerão uma vez por mês, duas Unidades por 

período temporal, sendo uma de exposição e de comunicação interativa e uma de apresentação 

de casos. 

Cada módulo será composto por unidades pedagógicas que se centrarão nos objetivos e 

finalidades do curso.  

No módulo B procurar-se-á desenvolver as seguintes metodologias de ensino/aprendizagem: 

i. Exposições teóricas sobre cada um dos temas a desenvolver; 

ii. Apresentação de casos; 
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iii. Durante o curso, cada interno com o seu orientador deverão elaborar uma apresentação 

sobre um caso relativo a um conflito ético em Saúde Pública, em que utilize um método 

deliberativo para a sua resolução (por exemplo Diego Gracia, de Jonsen).  Devem ser 

explícitos os factos e a revisão bibliográfica (analogias de Jonsen), os conflitos éticos que 

lhe estão associados, os cursos de ação possíveis, a seleção do curso de ação que melhor 

assegura a gestão dos valores em conflito e a verificação da temporalidade, legalidade 

e da transparência (visibilidade/ publicidade) do caso.  

 

Módulo A Tema Preletores 
Unidade A1 Bioética  Prof Pereira de Almeida 

Unidade A2 Dignidade Humana e Autonomia I - 
Consentimento 

Profª Teresa Marçal 

Unidade A4 Métodos em Bioética I – Procedimento 
deliberativo na análise de casos individuais 

Dra Ivone GGaspar 

Unidade A5 Métodos em Bioética II – Apreciação ética 
em SP (Programas e Planos de SP) 

Dr Faria Vaz 

Unidade A3 Dignidade Humana e Autonomia I 
- Privacidade e Confidencialidade 

Prof Sérgio Deodato e Dr Ramon 
La Feria 

Introdução e metodologia do Módulo B Dr Faria Vaz e Dra Ivone GGaspar 

   

Módulo B Tema Preletores 
Unidade B1 Ética e Saúde Pública I Dr Faria Vaz 

Unidade B1.1 Apresentação de casos Dr Faria Vaz e Dra Ivone GGaspar 

Unidade B2 Ética na Promoção da saúde e Prevenção 
da doença  

Prof Bruno Heleno (a confirmar) 

Unidade B2.1 Apresentação de casos Dr Faria Vaz e Dra Ivone GGaspar 

Unidade B3 Ética e investigação Clínica – evolução 
histórica e contemporânea 

Dr Faria Vaz 

Unidade B3.1 Apresentação de casos Dr Faria Vaz e Dra Ivone GGaspar 

Unidade B4 Ética e Saúde Pública II Dr Faria Vaz 

Unidade B4.1 Apresentação de casos Dr Faria Vaz e Dra Ivone GGaspar 

 

5. FORMANDOS E LOCAL 

O número máximo de formandos por grupo deve ser de 30, incluindo internos e orientadores.  

A formação decorre nas salas de formação da ARSLVT situada na Av. Estados Unidos da América, 

nº 77 – 1749-096 Lisboa.   

 

6. HORÁRIO 

O módulo A tem inicio pelas 9h00 e termina pelas 12h30 para almoço. Recomeça às 14h00 e 

termina às 17h30. 

O módulo B ocorrerá em horário e datas a definir posteriormente com os formandos. 
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7. CRONOGRAMA 

 

Módulo A Tema Horário Datas 
Unidade A1 Bioética  9h00 | 10h00 26.03.2019 

Unidade A2 Dignidade Humana e Autonomia I - 
Consentimento 

10h10 | 11h10 26.03.2019 

Unidade A4 Métodos em Bioética I – Procedimento 
deliberativo na análise de casos individuais 

11h30 | 12h30 26.03.2019 

Unidade A5 Métodos em Bioética II – Apreciação ética em 
SP (Programas e Planos de SP) 

14h00 | 15h20 26.03.2019 

Unidade A3 Dignidade Humana e Autonomia I 
- Privacidade e Confidencialidade 

15h30 | 16h30 26.03.2019 

Introdução e metodologia do Módulo B 16h30 | 17h00 26.03.2019 

    

Módulo B Tema Duração  Datas 
Unidade B1 Ética e Saúde Pública I 1h30 2.05.2019* 

Unidade B1.1 Apresentação de casos (1) 1h30 2.05.2019* 

Unidade B2 Ética na Promoção da saúde e Prevenção da 
doença  

1h30 
2.05.2019* 

Unidade B2.1 Apresentação de casos (1) 1h30 2.05.2019* 

Unidade B3 Ética e investigação Clínica – evolução 
histórica e contemporânea 

1h30 
6.06.2019* 

Unidade B3.1 Apresentação de casos (1) 1h30 6.06.2019* 

Unidade B4 Ética e Saúde Pública II 1h30 6.06.2019* 

Unidade B4.1 Apresentação de casos (1) 1h30 6.06.2019* 

*A confirmar 

 

8. SUGESTÕES DE DESAFIOS ÉTICOS MAIS SIGNIFICATIVOS (CASOS CLÍNICOS) 

De seguida listam-se alguns exemplos de temas, problemas éticos em saúde pública, que podem 

ser utilizados na escolha dos casos a apresentar. 

- Direitos Individuais e direitos da Comunidade 

- Apreciação dos Benefícios, dos Incómodos, dos Riscos e dos Custos  

- Conflitos de Interesse e Medicina Ocupacional 

- Privacidade, Confidencialidade e Consentimento 

- Imparcialidade, Advocacia e Integridade na Investigação 

- Saúde Pública e Estado: Paternalismo ou Beneficência 

- Comportamentos relacionados com a Saúde 

- Códigos de Conduta Ética 

- Equidade e alocação de recursos 

- Estilos de Vida 
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- Base filosófica da Saúde Pública 

- Notificação Obrigatória 

- Comportamentos e Bem-estar 

- Vacinação obrigatória (?) 

- Participação pública nas decisões de Saúde 
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10. OUTROS TEXTOS 

Anexo I 

Principles of the Ethical Practice of Public Health 

 

Public health should address principally the fundamental causes of disease and requirements 

for health, aiming to prevent adverse health outcomes. 

Public health should achieve community health in a way that respects the rights of individuals 

in the community. 

Public health policies, programs, and priorities should be developed and evaluated through 

processes that ensure an opportunity for input from community members. 

Public health should advocate for, or work for the empowerment of, disenfranchised community 

members, ensuring that the basic resources and conditions necessary for health are accessible 

to all people in the community. 

Public health should seek the information needed to implement effective policies and programs 

that protect and promote health. 

Public health institutions should provide communities with the information they have that is 

needed for decisions on policies or programs and should obtain the community's consent for 

their implementation. 

Public health institutions should act in a timely manner on the information they have within the 

resources and the mandate given to them by the public. 

Public health programs and policies should incorporate a variety of approaches that anticipate 

and respect diverse values, beliefs, and cultures in the community. 

Public health programs and policies should be implemented in a manner that most enhances 

the physical and social environment. 

Public health institutions should protect the confidentiality of information that can bring harm 

to an individual or community if made public. Exceptions must be justified on the basis of the 

high likelihood of significant harm to the individual or others. 

Public health institutions should ensure the professional competence of their employees. 

Public health institutions and their employees should engage in collaborations and affiliations in 

ways that build the public's trust and the institution's effectiveness. 

 

Public Health Ethics 

Public health ethics involves a systematic process to clarify, prioritize and justify possible courses 

of public health action based on ethical principles, values and beliefs of stakeholders, and 

scientific and other information. 
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As the nation’s leading public health agency, CDC primarily takes a population-based approach 

to public health, targeting communities or populations in its activities. The problems that CDC 

addresses are often complex, involving multiple risk factors, multiple stakeholders, and many 

different perspectives on how to prevent or ameliorate health concerns and promote well-

being. 

 

CDC staff use a variety of scientific tools in their work — epidemiology, behavioral and social 

science, communication science, laboratory science, and many others. Another critical tool for 

public health decision making and action is public health ethics. Public health ethics brings 

considerations, such as principles and values, to discussions of public health policies and actions. 

 

CDC and Public Health Ethics 

What is public health ethics? 

Public health ethics can be subdivided into a field of study and a field of practice. As a field of 

study, public health ethics seeks to understand and clarify principles and values which guide 

public health actions. Principles and values provide a framework for decision making and a 

means of justifying decisions. Because public health actions are often undertaken by 

governments and are directed at the population level, the principles and values which guide 

public health can differ from those which guide actions in biology and clinical medicine (bioethics 

and medical ethics) which are more patient or individual-centered. 

 

As a field of practice, public health ethics is the application of relevant principles and values to 

public health decision making. In applying an ethics framework, public health ethics inquiry 

carries out three core functions, namely 1) identifying and clarifying the ethical dilemma posed, 

2) analyzing it in terms of alternative courses of action and their consequences, and 3) resolving 

the dilemma by deciding which course of action best incorporates and balances the guiding 

principles and values. 

 

What are the goals and structure for public health ethics at CDC? 

The primary goal of CDC’s public health ethics activities is to integrate the tools of ethical analysis 

into day-to-day operations across CDC. The Public Health Ethics Unit, located in the Office of 

Scientific Integrity, Office of the Associate Director for Science, Office of the Director, provides 

leadership for this activity. 

 

The Public Health Ethics Unit, in collaboration with the CDC Public Health Ethics Committee 

(PHEC) is responsible for building CDC’s public health ethics infrastructure, including fostering 

an environment and culture that supports and develops ethical practices, raising staff awareness 

of public health ethics, and providing tools for analyzing ethical issues. The Public Health Ethics 

Unit is also responsible for providing guidance for initiating and implementing public health 

ethics consultations and for educating CDC staff about public health ethics. 
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Anexo II 

Tópicos Principais do Curriculum Vitae de Ética em Saúde Pública  

1.- Fundamentos de Ética em Saúde Pública 

2.- Autonomia e seus limites 

3.- Controlo de doenças infeciosas 

4.- Justiça e Saúde 

5.- Ética de Investigação 

6.- Educação e promoção da Saúde: estilos de vida e adição 

7.- Saúde ambiental e ocupacional 

8.- Rastreios 

9.- Genética 

10.- Privacidade e Confidencialidade 

11.- Prática na comunidade e populações vulneráveis 

 

 

 

 

 

 

 


