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1. INTRODUÇÃO  

 

Reconhecer, compreender e lidar adequadamente com os problemas éticos que se apresentam 

no exercício profissional do Médico de Família são competências que devem ser desenvolvidas 

no contexto da formação específica em MGF. Pretende-se com este curso apoiar os formandos 

na aquisição de um método para a tomada de decisões consistentes, recorrendo, sempre que 

pertinente, à mobilização de recursos necessários a deliberações éticas. A compreensão da 

história e dos conceitos filosóficos associados à Ética da Investigação Clínica com seres humanos, 

no que concerne à natureza e valor da investigação, aos conceitos teóricos que a enquadram e 

ao papel das Comissões de Ética, é outra das áreas que este curso visa desenvolver. 

 

A pandemia do SARS-CoV-2 trouxe consigo a oportunidade e o espaço de mudança, associado a 

uma alteração radical da prática clínica e também da formação específica em MGF. As equipas 

assistenciais com os seus diversos elementos, incluindo os internos de formação específica, 

tiveram que se adaptar a este “novo normal”, criando-se uma possibilidade histórica de 

desenvolver e reinventar novas formas de prestar cuidados assistenciais, de comunicar e 

também de ensinar e/ou formar. Na direção do futuro, caberá aos médicos de família a decisão 

de promover e incentivar as mudanças que se constituem como positivas e que elevam a 

dignidade do ser humano e deixar cair todas as outras.  

Esta proposta de alteração do Programa do Curso de Formação para internos de Formação 

específica tem por base a adaptação a este “novo normal”, o Relatório de Avaliação do Curso 

Curricular, nas suas duas edições de 2019, os Problemas Éticos identificados pelos Interlocutores 

éticos, como sendo os mais frequentes na sua prática diária, assim como a consulta e leitura de 

Programas de Formação em Ética dos Colégios de MGF do Canadá, do Reino Unido e de Espanha. 

 

2. OBJETIVOS GERAIS 

 

Pretende-se que no final do Curso os internos sejam capazes de:  

1. Desenvolver o conhecimento sobre os aspetos conceptuais e histórico-filosóficos sobre a ética 

e a bioética;  

2. Depreender o método 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 o consentimento informado, a vulnerabilidade, a 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;  

5. Compreender o sigilo, o segredo e a confidencialidade em Saúde, nos diversos domínios e 

amplitudes de aplicação, ética e deontológica;  
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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 as questões éticas mais frequentes em MGF;  

8. Apreender como no contexto das atividades preventivas 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 a justificação ética para a intervenção nos estilos de vida e 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 prestação de cuidados de saúde a 

adolescentes: segredo, sigilo e consentimento; a gravidez, o planeamento familiar e a 

interrupção voluntária da gravidez;  

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

cumpre critérios éticos;  

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 enformam o processo de reflexão e decisão ética 

na investigação clínica com seres humanos. 

 

3. FORMATO PEDAGÓGICO 

 

O curso decorrerá em formato videoconferência, utilizando a plataforma TEAMS. 

O curso curricular tem a duração total de 24 horas, que serão distribuídas da seguinte forma: 

i. 6 horas de trabalho assíncrono 

ii. 12 horas (divididas em 2 dias) de formação teórico-prática (síncrona) 

iii. 6 horas (1 dia) de formação prática (síncrona) 

 

 

i. Trabalho Assíncrono 

Trabalho à distância em pequenos grupos de 3-4 elementos. Podem ser trabalhos enquadrados 

em duas tipologias: (1) ética assistencial, aplicação do Método Deliberativo a um caso clínico da 

atividade assistencial diária; (2) ética de investigação, apresentação de um protocolo de um 

trabalho de investigação que estejam a desenvolver e pretendam posteriormente submeter 

para apreciação da Comissão de Ética. 

 

 

 

 



5 Curso de Ética Aplicada à Prática Clínica  

ii. Programa Teórico-Prático (síncrono) 

 

10 apresentações com cerca de 60 minutos de duração (5 apresentações num dia + 5 

apresentações no dia seguinte)  

I. ÉTICA GERAL   

Aspetos conceptuais filosóficos e históricos Prof. Pereira de Almeida 

Método deliberativo na decisão Ética em saúde Dr. Nelson Gaspar 

II. BIOÉTICA CLÍNICA  

IIa. Ética da Relação   

Confidencialidade, sigilo e segredo 
profissional 

Prof. Sérgio Deodato e Dr. 
Ramon La Feria 

A relação médico-utente e as suas implicações éticas Dra. Ivone GGaspar  

Relações interprofissionais Dra. Armandina Antunes 

Ética e atividades preventivas Dr. João Ramires 

IIb. O início da vida  

Participação de menores e adolescentes na decisão em saúde 
(sexualidade e anticoncepção) 

Prof. Maria do Carmo Vale  

IIc. O final da vida  

Planificação antecipada de cuidados (DAV, limitação esforço 
terapêutico e outras decisões de final de vida) 

Dr. António Faria Vaz 

IId. Investigação biomédica  

Investigação Ética 
Dra. Armandina Antunes e 
Dra. Sara Cardoso  

IIe. Ética e políticas de saúde  

Indivíduo e sociedade - ética e decisão em Saúde Pública Dr. António Faria Vaz 

 

iii. Programa Prático (síncrono) 

4 horas | Apresentação e reflexão sobre casos assistenciais apresentadas pelos internos sobre 

a forma do Método Deliberativo  

Moderadores: Dr. António Faria Vaz, Dra. Ivone GGaspar, Dr. Nelson Gaspar e todos os 

preletores que possam estar disponíveis 

2 horas | Apresentação e discussão de Protocolos de Investigação que os internos pretendam 

submeter à CES da ARSLVT ou, na sua ausência, discussão de Protocolos já submetidos  

Moderadores: Dr. António Faria Vaz, Dra. Armandina Antunes e Dra. Sara João Cardoso 

NOTA: O número de horas atribuído a cada uma das áreas será ajustado posteriormente, 

dependendo do número de trabalhos a serem apresentados em cada uma das temáticas. 

 

4. DESTINATÁRIOS 

 

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

de formação específica em MGF. 
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5. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO 

 

No ano de 2021 estão previstas a realização de duas edições: 

PRIMEIRA EDIÇÃO | 29, 30 de Abril e 27 de Maio; 

SEGUNDA EDIÇÃO | 14, 15 de Outubro e 26 de Novembro. 

 

O quadro seguinte resume as datas e o horário do curso. 

 

QUADRO I – DATAS E HORÁRIO DO CURSO DE 2021 

DIA HORÁRIO TEMA PRELETOR 

29 Abril  
14 Out 

09h00-10h00  Aspetos conceptuais filosóficos 
e históricos  

Prof. Pereira de Almeida 

10h10-11h10  Relações interprofissionais  Prof Helder Raposo e Dra. 
Armandina Antunes  

11h30-12h30  Participação de menores e 
adolescentes na decisão em 
saúde  

Prof. Maria do Carmo Vale 

14h30-15h30  Confidencialidade, sigilo e 
segredo profissional  

Prof. Sérgio Deodato e Dr. 
Ramon La Feria 

15h30-17h00 Método deliberativo na decisão 
Ética em saúde  

Dr. Nelson Gaspar  

  

30 Abril  
15 Out 

09h00-10h00  A relação médico-utente e as 
suas implicações éticas  

Dra. Ivone GGaspar  

10h10-11h10  Planificação antecipada de 
cuidados (DAV, limitação 
esforço terapêutico e outras 
decisões de final de vida)  

Dr. António Faria Vaz  

11h30-12h30  Indivíduo e sociedade - ética e 
decisão em Saúde Pública  

Dr. António Faria Vaz  

14h30-15h30  Ética e atividades preventivas  Dr. João Ramires 

15h30-16h30  Investigação Ética  Dra. Armandina Antunes e 
Dra. Sara Cardoso 

16h30-17h00  Orientação das apresentações 
práticas  

Dra. Ivone GGaspar  

  

27 Maio  
26 Nov 

09h00-16h30  Apresentação e discussão de 
casos clínicos e de protocolos de 
investigação  

Dr. António Faria Vaz, Dra. 
Armandina Antunes, Dra. 
Ivone GGaspar, Dr. Nelson 
Gaspar e Dra. Sara João 
Cardoso  
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7. SUGESTÕES DE DESAFIOS ÉTICOS MAIS SIGNIFICATIVOS (CASOS CLÍNICOS) 

 

As situações/casos clínicos com problemas éticos poderão enquadrar-se dentro dos seguintes 

temas, ou de outros que forem considerados pertinentes para apresentação: 

• Problemas da relação clínica 

• Confidencialidade/sigilo 

• Decisão em adolescentes/menores 

• Avaliar a capacidade de decisão 

• Recusa terapêutica/diagnóstica 

• Cultura/religião e cuidados 

• Consentimento informado 

• Violência sobre profissionais 

• Exclusão de utentes 

• Relações interprofissionais 

• Diretivas antecipadas de vontade 

• Futilidade terapêutica 

• Limitação de esforço terapêutico 

• Internamento compulsivo 

• Autonomia do utente 

• Problemas éticos do início de vida  

• Problemas de final de vida 
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