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Sobre a Bioética
 Ciência transdisciplinar, voltada para conflitos éticos e morais em Saúde –
aqui compreendida de forma ampla. A Bioética promove a interação da
Medicina, Biotecnologia, Direito, Política e Filosofia, entre outros.
 Trata-se de uma ciência que se propõe à aplicação prática da Ética.
 É dividida em dois grandes grupos, os quais servem para categorizar os
estudos da ética em saúde: situações emergentes e situações persistentes.
a) Situações persistentes: são os conflitos éticos em saúde que a sociedade
conhece e enfrenta desde o início de seus primórdios;

b) Situações emergentes: dilemas éticos provocados pelo incremento da
tecnologia em saúde.

Sobre o Biodireito
 É o ramo do Direito que interage com a Bioética quando os dilemas e
conflitos bioéticos passam a requerer o auxílio de elementos jurídicos para sua
resolução;
 A judicialização não é uma premissa para a existência do Biodireito – muito
pelo contrário, o Biodireito conta como pilar o Princípio da Cooperação,
posto que busca contemplar a relação médico-paciente;
 Afirma-se, pois, que o Biodireito tem como objetivo a implementação de
meios que previnam os conflitos éticos em saúde a partir de conhecimentos
jurídicos.

Funções da Comissão de Bioética e
Biodireito
 Auxiliar e assessorar o Conselho Seccional e a Diretoria da Ordem dos
Advogados do Brasil - Distrito Federal;
 Atuar com compromisso e responsabilidade tanto em relação à Advocacia
como em relação aos temas desta Comissão;
 Contribuir para a sociedade por meio de debates, estudos e produção de
relatórios, pareceres, artigos, dentre outros elementos cabíveis.

Relação com outras comissões:
 Comissão de Saúde;
 Comissão de Direito Médico;
 Comissão de Saúde Suplementar;
 Comissão de Direito do Terceiro Setor.

Objetivos da Comissão de Bioética e
Biodireito
 Geral: Estudar as ciências da Bioética e do Biodireito, seus impactos nos
diversos ramos jurídicos e contribuir para o seu crescimento.
 Específicos:
-

Apresentar relatórios e pareceres de matérias atinentes às ciências da
Bioética e do Biodireito e discutidas no âmbito da comissão;

-

Contribuir para a produção acadêmica destas ciências;

-

Acompanhar iniciativas legislativas que tangenciem a Bioética e o Biodireito;

-

Promover publicações temáticas, seminários e palestras.

Metas da Comissão de Bioética e
Biodireito
 Encaminhar parecer pela sua permanência;
 Produção de livro/e-book de temas relevantes da Bioética e do Biodireito;
 Promover o acompanhamento das atividades legislativas atinentes aos temas
da Bioética e do Biodireito;
 Promover debates no âmbito da Comissão, precedidos de estudos acerca de
termas atuais e pertinentes;
 Produzir palestras, seminários e eventos sobre Bioética e Biodireito.

Metas
da
Biodireito:

Comissão

de

Bioética

Iniciativa

Data

Parecer pela permanência da
comissão

Abril/2019

Produção de livro/e-book

Julho/2019

Acompanhar atividades legislativas

-

Promoção de Debates

-

Seminário anual sobre “Bioética e
Biodireito”

Agosto-Setembro/2019

Como a Comissão de Bioética e
Biodireito irá funcionar: Organograma
Mesa diretora: Presidente, Vice-presidente, Secretário e
Secretário Adjunto
Membros efetivos: Advogados que tiverem sua
inscrição na comissão deferida.
- Os membros efetivos são membros votantes em
todas as iniciativas da comissão;
- Perdem direito ao voto os membros que se
ausentarem em três reuniões seguidas sem
justificativa.

Membros Ouvintes: sem direito a voto.
Membros Consultores: Especialistas, sem direito a voto.

Como a Comissão de Bioética
Biodireito irá funcionar: Núcleos

e

 A Comissão de Bioética e Biodireito irá funcionar com a determinação de
núcleos temáticos com até 4 advogados. Os núcleos serão responsáveis pela
implementação das metas e exploração dos temas eleitos pela comissão.
 Núcleos de atuação da CBB:
a) Núcleo de Acompanhamento Legislativo;

b) Núcleo de produção do livro/e-book;
c) Núcleo de eventos da Comissão;
d) Núcleo de Situações Persistentes;
e) Núcleo de Situações Emergentes.

Núcleo de Acompanhamento Legislativo
 Varredura de Projetos de lei tramitando que tenham ligação com saúde;
pacientes; grupos vulneráveis.
Encaminhamento: Trazer para a próxima reunião os Projetos de lei
encontrados para que decidamos quais iremos acompanhar mais de perto.
Componentes: Dra. Kênia Amaral Duarte dos Santos; Dr. Ricardo Pacheco
Araújo

Núcleo de produção do livro/e-book
 Estabelecimento de recorte do livro, metodologia dos artigos, formato de
publicação, temas, coordenação dos autores e artigos, etc.
Encaminhamento: trazer para a próxima reunião esboço dos temas e
alinhamento com os demais componentes da comissão em relação aos
artigos.
Componentes: Dr. Carlos Magnun Costa Nunes; Dra. Vanali de Souza Teles

Núcleo de eventos da Comissão

 Coordenação dos eventos encabeçados pela comissão e ou que contem
com a participação dos seus membros.
Encaminhamentos: Trazer para a próxima reunião informações sobre
Congressos que irão ocorrer no próximo mês; levantamento de propostas de
eventos para que a Comissão organize e/ou participe.
Componentes: Dr. Marcelo de Jesus dos Santos; Dra. Alessandra de Almeida

Núcleo de Situações Persistentes
 Núcleo que irá abordar os temas classificados como Persistentes no âmbito
da Bioética.
 Diálogo com núcleo de acompanhamento legislativo.
Encaminhamento: Fazer pesquisa sobre o tema proposto pela grupo ou sobre
o tema: Meios de promoção da autonomia de pacientes ou grupos
vulneráveis e a relação entre médico e paciente.
Componentes: Dr. Thiago Ramos Abreu

Núcleo de Situações Emergentes

 Núcleo que irá abordar os temas classificados como Emergentes no
âmbito da Bioética.
 Diálogo com núcleo de acompanhamento legislativo.
Encaminhamento: pesquisa sobre o tema proposto pela grupo ou sobre o
tema: Prestação de serviço médico e a aplicabilidade do CDC. Há diferença
na prestação de serviço privada e pública? Tecnologias aplicáveis na
relação médico-paciente.
Componentes:

Datas das reuniões
Reuniões Ordinárias

Datas

Local

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA

12/02/2019

PLENÁRIO DO 4º ANDAR

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

19/03/2019

PLENÁRIO DO 5º ANDAR

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

30/04/2019

PLENÁRIO DO 3º ANDAR

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA

21/05/2019

PLENÁRIO DO 4º ANDAR

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA

18/06/2019

PLENÁRIO DO 5º ANDAR

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

06/08/2019

PLENÁRIO DO 3º ANDAR

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

10/09/2019

PLENÁRIO DO 4º ANDAR

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

08/10/2019

PLENÁRIO DO 5º ANDAR

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

05/11/2019

PLENÁRIO DO 3º ANDAR

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA

03/12/2019

PLENÁRIO DO 4º ANDAR

