
ARTIGOS E PUBLICAÇÕES

CURSOS E EVENTOS 
           Curso de Aperfeiçoamento em Bioética  
           Clínica

          I Workshop Cuidado Centrado no Paciente

          Direitos na Saúde: Você precisa conhecer

          A importância dos familiares e pacientes
          na incorporação de tecnologias no SUS
            

"A concepção do Direito do Paciente, enquanto
novo ramo jurídico, contribui para provocar a
reflexão sobre o papel e a voz do paciente na
sociedade brasileira, ainda relegados a segundo
plano.”
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O IBDPAC realiza lançamentos em parceria

com o Observatório Direitos dos Pacientes
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Tomada de Decisão Compartilhada
nos Cuidados em Saúde

Direito do Paciente como novo
ramo jurídico

Cadernos Ibero-Americanos de
Direito Sanitário

Lançamento – Telemedicina e
Direito dos Pacientes

Lançamento - Guia de Direitos dos
Pacientes
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TOMADA DE DECISÃO
COMPARTILHADA NOS
CUIDADOS EM SAÚDE

A Tomada de Decisão Compartilhada
(TDC), difundida a partir dos anos oitenta,
consiste em um processo colaborativo no
qual o paciente e o profissional de saúde
atuam conjuntamente deliberando acer-
ca das alternativas dos cuidados em saúde
a partir das melhores evidências científicas
disponíveis.
São consideradas as necessidades, von-
tades e preferências do paciente. 
Durante o processo, são destacados os ris-
cos e os benefícios das opções existentes,
incluindo a opção de não adotar nenhuma
ação.
Sinaliza-se, dessa forma, a necessidade de
formulação de políticas públicas e a
adoção de incentivos no âmbito
organizacional para tornar conhecida a
TDC e estimular sua incorporação pelos
profissionais de saúde.

Por  Kalline  Eler  

 

          DIREITO DO PACIENTE
COMO NOVO RAMO

JURÍDICO
Por Aline Albuquerque

Embora a proposta do Direito do Paciente
como novo ramo jurídico ainda se encontre
em processo de consolidação, sustenta-se
que a partir de novos paradigmas dos
cuidados em saúde emergiu um novo
campo jurídico, cujo objeto é a regulação da
relação profissional de saúde e paciente. 
Entre esses paradigmas, ressaltam-se o
Cuidado Centrado no Paciente e a
participação do paciente em políticas
públicas, nos cuidados em saúde e na
pesquisa clínica, bem como o dos
movimentos sociais de direitos dos
pacientes.
Para além de ser importante sistematizar
teoricamente esse novo ramo do direito, as
questões que dizem respeito aos direitos dos
pacientes estão presentes no quotidiano de
todos os hospitais, clínicas e outros serviços
de saúde.
Desse modo, a concepção do Direito do
Paciente, enquanto novo ramo jurídico,
contribui para provocar a reflexão sobre o
papel e a voz do paciente na sociedade
brasileira, ainda relegados a segundo plano.
Pois, como se sabe, por muito tempo o
encontro clínico sempre foi objeto do Direito
Médico, o que reflete o paternalismo nos
cuidados em saúde e a posição subalterna
dos pacientes.
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        CADERNOS IBERO-
AMERICANOS DE

DIREITO SANITÁRIO

O IBDPAC tem a grande alegria em
compartilhar o artigo publicado nos
Cadernos Ibero-Americanos de Direito
Sanitário de suas diretoras sobre 
 Ajudas Decisionais e dos Apoios de
Tomada de Decisão, enquanto
ferramentas da tomada de decisão
compartilhada, enfocando suas
aproximações e dessemelhanças.
As autoras abordam a utilização tanto
das Ajudas Decisionais quanto dos
Apoios para Tomada de Decisão com
objetivo de envolver os pacientes no
processo decisório de acordo com sua
vontade e preferências. 
No artigo verifica-se que ambos os
instrumentos incrementam o controle
do paciente sobre as decisões que são
tomadas sobre seus cuidados em
saúde.

Link para o artigo:
https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.b
r/index.php/cadernos/article/view/621/7
98 . 

Por  Aline  Albuquerque  e  Cintia

Tanure
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LANÇAMENTO     – 
TELEMEDICINA E DIREITO

DOS PACIENTES

É com imensa alegria que compartilhamos
mais um lançamento: Telemedicina e
Direitos dos Pacientes., do Observatório
Direitos dos Pacientes do Programa de Pós
Graduação em Bioética da Universidade de
Brasília, com apoio do IBDPAC.
Do  ponto  de  vista  do  Direito  do  Paciente,
a  telemedicina  apresenta  uma  série  de
desafios  que  são  objeto  deste  documento,
que  tem  como  objetivo central  articular  o 
 campo  do  Direito  do  Paciente  com  a 
 provisão  de  cuidados  em  saúde  no con-
texto  da  telemedicina,  de  modo  a 
 contribuir  para  informar  pacientes,  famili-
ares  e profissionais  de  saúde  acerca  da  im-
portância  de  tais  direitos  no  contexto  da 
 telemedicina.

Acesse o site www.ibdpac.com.br e baixe
gratuitamente!

03

04

https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/621/798


       LANÇAMENTO – 
GUIA DE DIREITOS

DOS PACIENTES

É com grande alegria que
compartilhamos o lançamento do
Guia de Direitos dos Pacientes, do
Observatório Direitos dos Pacientes
do Programa de Pós-Graduação em
Bioética da UnB, do Instituto
Brasileiro de Direito do Paciente –
IBDPAC e do Instituto Oncoguia. 

O Guia tem como objetivo divulgar
os principais direitos que todas as
pessoas têm quando se encontram
sendo cuidadas por um profissional
de saúde, em serviços públicos e
privados. Embora saibamos que
esses direitos ainda não são
adequadamente respeitados em
nosso país, temos certeza de que o
primeiro passo nesse caminho é a
conscientização de pacientes, de
familiares e de profissionais de
saúde acerca da importância de tais
direitos para melhores resultados
em saúde, bem como para o bem-
estar do paciente e do profissional
de saúde. 

Por  Aline  Albuquerque
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Desejamos que o Guia de Direitos
dos Pacientes seja amplamente

compartilhado por vocês!

Faço o download gratuito do Guia
Direito dos Pacientes no site

www.ibdpac.com.br



 

Curso de Aperfeiçoamento em Bioética
Clínica, em parceria com o DMBB
(Direito Médico, Bioética e Biodireito):

I Workshop Cuidado Centrado no
Paciente, em parceria com a MODU
Gestão do Cuidado:

Durante o mês de março, o IBDPAC
promoveu cursos e colaborou em eventos
que contaram com a participação de
profissionais da saúde e do direito:

IBDPAC
Endereço : Golden Office , SGAS 915 , Bloco A , sala 305 ,

Brasília , DF 

Telefone : (61) 98358-3454

E-mail : contato@ibdpac.com.br

Site : www.ibdpac.com.br

Autoras :

Aline Albuquerque

Cintia Tanure

Irene Fulgêncio

Kalline Eler

Mariana Menegaz

Nelma Melgaço

Thatiana Ayres
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Acompanhe nosso site e redes sociais
para mais informações sobre os

próximos cursos e eventos!

Acesse o canal do IBDPAC no Youtube
para assistir os vídeos disponíveis.

       

Direitos na Saúde: Você precisa
conhecer, realizado em parceria
com o Instituto Oncoguia:

A importância dos familiares e
pacientes na incorporação de
tecnologia no SUS, realizado em
parceria com a Associação Mães
Metabólicas:
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