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LIVRO DIGITAL: 
BIOÉTICA E JUSTIÇA RESTAURATIVA

   

    O livro “Bioética e Justiça Restaurativa”, em formato de ebook, é uma obra coletiva do Observatório
Direitos dos Pacientes do Programa de Pós-Graduação em Bioética da UnB. 
       A temática da obra é inédita e ainda inexplorada, demonstrando as pesquisas precursoras desenvolvidas
pelos membros do Observatório. 
   Os capítulos da obra apresentam articulações entre o campo da Bioética e da Justiça Restaurativa,
envolvendo temas como ética em pesquisa, saúde mental, Comitês Hospitalares de Bioética e segurança do
paciente. 
    A coletânea conta com o prefácio especial do Prof. Volnei Garrafa, expoente da Bioética brasileira e
internacional. 

Convidamos a todas as pessoas para baixá-lo gratuitamente e desfrutar a sua leitura!

Aline  Albuquerque
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BOLETIM DIREITO SANITÁRIO CEPEDISA: 
DIREITO DO PACIENTE - NOVO RAMO JURÍDICO

        A proposta deste Boletim sobre Direito do Paciente tem como escopo 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.
      Esta terceira edição do boletim do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo
(Cepedisa/USP) foi realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito do Paciente (IBDPAC).
Contamos com a curadoria da Profa. Dra. Aline Albuquerque, Diretora Executiva do IBDPAC e especialista
em direito do paciente, referência nesse campo de estudo no Brasil. A Diretora, Kalline Eler, também
publicou artigo, abordando a temática da participação da criança e do adolescente dos cuidados em saúde. 

 

 

 Faça o download gratuito e aproveite a leitura:  https://www.fsp.usp.br/site/noticias/mostra/32731
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     PRÊMIO INNOVARE:
PROJETO “TOMADA DE
DECISÃO APOIADA DE

PESSOAS IDOSAS”

Conhecido por seu grande prestigio no
âmbito jurídico, o Premio Innovare é uma
referência na seleção e premiação de
práticas que contribuem para o
aprimoramento da Justiça no Brasil.
Neste ano de 2021 o tema desta premiação
foi “Defesa da Igualdade e Diversidade”,
sendo dividido em várias categorias, conta
com a participação de projetos de
diferentes partes do país. A divulgação do
resultado será no dia 7 de dezembro, em
cerimonia no Supremo Tribunal Federal
(STF).
Dentre várias categorias que compõe a
premiação, o projeto “Tomada de decisão
apoiada de pessoas idosas”, projeto
idealizado e desenvolvido pela Clinica de
Direitos Humanos do Centro Universitário
de Brasília (CEUB), coordenado pela
Professora Dra. Aline Albuquerque, e pelo
Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos
Humanos no Distrito Federal é um dos
projetos finalistas na categoria advocacia.

Por  Cintia  Tanure
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04    A IMPORTÂNCIA DO
COMITÊ DE BIOÉTICA
HOSPITALAR PARA O

DIREITO DOS PACIENTES

O  comitê de bioética aborda de maneira
sistemática e constante a dimensão ética das
ciências da saúde, ciências biológicas e
políticas de saúde inovadoras. Usualmente,
tais comitês são constituídos por vários
especialistas, possuem caráter
multidisciplinar e usam abordagens distintas
para lidar com problemas bioéticos, em
especial dilemas morais. Os comitês (que
podem ser criados em nível nacional, regional
ou local) compreendem um instrumento
democrático capaz de examinar questões
morais complexas que se relacionam aos
rápidos avanços da ciência e tecnologia[1].
Em 2005, a Declaração Universal sobre
Bioética e Direitos Humanos (DUBDH) da
UNESCO recomendou a criação de todos os
tipos de comitês de bioética[2].
Existem três funções atribuídas aos comitês
hospitalares de bioética, que podem ser
cumulativas ou não: consultiva, normativa
(formuladora de política) e educativa[3]. A
função mais importante é a educativa, que
deve ser iniciada com os membros do comitê
para adquirir os conhecimentos necessários
ao desenvolvimento das atividades. 
[1] UNESCO. Creación de Comités de Bioética. Guía n.1. França, 2005, p.9, 17 e 18. Disponível em:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139309_spa .   Acesso em: 06 set.2021.

[2] UNESCO. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Tradução sob a responsabilidade da

Cátedra UNESCO de Bioética da Universidade de Brasília. Brasília, DF: 2005. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_univ_bioetica_dir_hum.pdf Acesso em: 06 set.2021.

[3] REGO, Sergio; PALÁCIOS, Marisa; SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo. Comitês e Comissões Hospitalares de ética e de

bioética. In: Bioética para profissionais da saúde [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2009, p. 131-133.

Disponível em: http://books.scielo.org/id/33937/pdf/rego-9788575413906-06.pdf . Acesso em: 06 set.2021.

Por  Nelma  Melgaço
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  ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE SOB A
PERSPECTIVA DO

DIREITO DO PACIENTE

O reconhecimento da criança e do
adolescente como sujeitos de direito, no
contexto brasileiro,  foi promovido,
especialmente, pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), representando uma
mudança fundamental na percepção
tradicional segundo a qual as crianças e os
adolescentes seriam objeto de proteção e
“propriedade” dos seus genitores.
O ECA, entretanto, apesar de prever
direitos como o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer e outros,
não previu a criança e o adolescente como
sujeitos de direito nos cuidados em saúde.
Com efeito, o ECA trata a criança e o
adolescente no contexto do cuidado em
saúde exclusivamente a partir da
perspectiva do acesso aos bens e serviços,
regulando a condição da criança e do
adolescente na posição de consumidor ou
de usuário.

Por  Kalline  Eler
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06     II SEMINÁRIO
BRASILEIRO DE DIREITO

DO PACIENTE

O Programa de Direito Sanitário (Prodisa) da
FioCruz de Brasília, em parceria com o
Instituto Brasileiro de Direito do Paciente –
IBDPAC, Programa de Pós Graduação em
Bioética da Universidade de Brasília, realizou,
nos dias 11 e 12 de novembro, o II Seminário
Brasileiro de Direito do Paciente, cujo tema
central foi ‘Desafios Jurídico-Sanitários da
Segurança do Paciente’.
O evento contou com a presença de ilustres
palestrantes, nacionais e internacionais, que
debateram sobre temas importantes, como
‘Direito à saúde e segurança do paciente’,
‘Disclosure e as questões jurídicas
envolvendo a sua efetivação’,
‘Responsabilidade civil e penal do profissional
de saúde sob a perspectiva da segurança do
paciente’, ‘Cultura justa e cultura restaurativa
na saúde, ‘Pacientes pela Segurança do
Paciente’, ‘Construção de uma política
pública de segurança do paciente no Brasil,
‘Novos desafios da Segurança do Paciente
em um mundo desigual’. Ademais, o
Seminário contou com o lançamento do livro
‘Bioética e Justiça Restaurativa’. 
Por fim, ocorreu o lançamento da chamada
de artigos para o Cadernos Ibero-Americanos
de Direito Sanitário (CIADS), com o tema
‘Aspectos Jurídico-Sanitários da Segurança
do Paciente’. O edital e maiores informações
estão disponíveis no link
https://lnkd.in/gdKzJqJp. 

Por  Mariana  Menegaz
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INTERFACE ENTRE EMPATIA NOS CUIDADOS EM 
SAÚDE E OS DIREITOS DOS PACIENTES

        A  Diretora Executiva, Aline Albuquerque, publicou artigo inédito sobre o tema: Interface entre empatia
nos cuidados em saúde e os Direitos dos pacientes.

        O artigo completo pode ser acessado no link:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6871251335958925312/

Desejamos boa leitura!

07
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Lançamento do  E-book Justiça
Restaurativa e Bioética:
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Dia 11/12 de 09h ás 18h30min acontecerá o I
Simpósio da Sociedade Brasileira para a
Qualidade do Cuidado e Segurança do
Paciente. 

Informações nos links:
https://ibdpac.com.br/wp-
content/uploads/2019/07/I-

Simpo%CC%81sio-SOBRASP.pdf 
e

http://bit.ly/SimposioSOBRASP

Download gratuito no site:
www.ibdpac.com.br

https://ibdpac.com.br/i-simposio-sobrasp/
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Lançamento da segunda edição do livro
Capacidade Jurídica e Direitos Humanos,
de autoria da Dra. Aline Albuquerque.
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O IBDPAC promoveu o Webinar:
Engajamento do paciente no seu cuidado,
com a participação da Dra. Thaísa Afonso e
a Diretora do IBDPAC, Cintia Tanure :

Disponível no site:
https://lumenjuris.com.br/direitos-
humanos/capacidade-juridica-e-

direitos-humanos-2a-ed--2021-
3252/p O webinar está disponível no

canal do IBDPAC, no Youtube!



 

A Diretora Executiva, Dra. Aline
Albuquerque, participou do 59º
Congresso Brasileiro de Ginecologia e
obstetrícia, abordando sobre o tema
'Entendendo os Direitos do Paciente
Oncológico':

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

V O L .  1 1  2 0 2 1

Acesse o site do IBDPAC para ter acesso à 
todos os artigos.

EVENTOS E
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A Diretora do IBDPAC, Aline
Albuquerque, participou do Colóquio
do Programa de Empatia  da
Universidade de Oxford, coordenado
pelo Professor Jeremy Howick,
apresentando sua pesquisa sobre
Empatia nos Cuidados em Saúde:

IBDPAC
Brasília , DF 

Telefone : (61) 98358-3454
E-mail : ibdpacin@gmail .com
Site : www.ibdpac.com.br

Autoras :

Aline Albuquerque
Cintia Tanure
Irene Fulgêncio
Kalline Eler
Mariana Menegaz
Nelma Melgaço
Thatiana Ayres


