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CONCEITO DE BIOÉTICA
 Bios: vida individual plena, é o ato de viver e de aproveitar a
vida, conjugando fatores sociais, psicológicos e fisiológicos,
tendo na base princípios como dignidade.

 Ethos: estudo fundamental e filosófico da moral (costumes e
hábitos).

06/10/2022

Busca a fundamentação 
ética do tratamento da vida 

nos seus mais variados 
aspetos



PRINCIPÍOS DA BIOÉTICA

BIOÉTICA

Princípio da não 
maleficência: o paciente ou 
a cobaia nunca devem ser 

prejudicados em detrimento 
da ciência

Princípio da 
beneficência: ação 

deve provocar o maior 
benefício ao maior 
número de pessoas, 
minimizando o dano 

(utilitarismo)

Princípio da justiça: procura de 
equidade social nos 

procedimentos e na distribuição 
justa dos benefícios que daí 

advêm.

Princípio da 
autonomia: o paciente 
é autónomo e decide 

se aceita ou não o que 
lhe é proposto.
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IMPORTÂNCIA DA BIOÉTICA
◦ Procurar dar respostas sobre a justa manipulação e tratamento da

vida dos seres que podem sofrer (humanos e animais), transitando
entre a filosofia, o direito e as ciências humanas;

◦ Oferecer um aparato intelectual e fundamental para uma discussão
justa no âmbito tecnológico e científico, áreas cada vez mais
desenvolvidas nas sociedades:
◦ Modificação de vida em laboratório (clonagem; fertilização in vitro;…)
◦ Utilização de animais em pesquisa
◦ Aborto e eutanásia
◦ …
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

◦ Definidos em Setembro de 2015, substituíram os objetivos do
desenvolvimento do milênio (ODM), integrando a Agenda de
Transformação 2030;

◦ Adotados pela quase totalidade dos países do mundo, no contexto
das Nações Unidas;

◦ Definem as prioridades e aspirações para o desenvolvimento global
sustentável, procurando a mobilização de esforços globais à volta de
um conjunto de objetivos e metas comuns;
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2

◦ Pessoas: erradicação da pobreza e fome,
promoção da dignidade e da igualdade;

◦ Planeta: consumo e produção sustentáveis,
alterações climáticas e gestão de recursos
naturais;

◦ Prosperidade: realização pessoal, progresso
económico e social;

◦ Paz: sociedades pacíficas, justas e inclusivas,
livres do medo e da violência;

◦ Parcerias: integração transversal,
interconexão e mobilização conjunta em prol
dos mais vulneráveis.
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O PAPEL DA BIOÉTICA NO DESENVOLVIMENTO

◦ A saúde humana e a saúde do planeta são interdependentes, e
pilares para a sobrevivência da espécie;

◦ O avanço científico e tecnológico, como motores da longevidade
com qualidade, também têm impacto negativo sobre o meio
ambiente, aumentando as desigualdades e conflitos, aprofundando
as dependências e a homogeneização das culturas;

◦ A bioética levanta questões de reflexão, em relação ao impacto do
comportamento humano, essencialmente sobre os mais vulneráveis;
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O PAPEL DA BIOÉTICA NO DESENVOLVIMENTO 2

◦ Necessidade de impor limites e regras na atuação humana, de
forma a que o desenvolvimento:

◦ Ocorra em harmonia com o meio ambiente
◦ Ocorra de forma justa e equitativa para todos
◦ Proteja os mais vulneráveis e os que sofrem (humanos e animais)
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A BIOÉTICA NA DEFINIÇÃO DOS ODS

◦ A definição dos ODS como tal, detém na sua conceção, um
conjunto de aspirações, que vão de encontro aos conceitos
bioéticos;

◦ Fundamentos como a igualdade, a sustentabilidade e os direitos
humanos, regem grande parte dos ODS definidos,
demonstrando a valorização da moral e do comportamento
humano ético como essenciais no alcance das metas e
objetivos propostos;
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A BIOÉTICA NA DEFINIÇÃO DOS ODS 2

◦ Os ODS têm em conta a visão da interdependência entre a saúde do
planeta e a saúde humana, contendo metas que visam um meio ambiente
mais saudável, saneamento adequado e proteção da vida terrestre e
marinha;

◦ Carece nas definições dos ODS, formulações que promovam uma maior
equidade no acesso ao desenvolvimento humano pelos países menos
desenvolvidos e em vias de desenvolvimento;

◦ São os países mais desenvolvidos que detêm maior responsabilidade no
impacto nefasto das tecnologias sobre as populações, sendo estes os mais
privilegiados no acesso ao desenvolvimento (ambiguidade);
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OS PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA NOS ODS

◦ Princípio da não maleficência: o paciente ou a cobaia nunca
devem ser prejudicados em detrimento da ciência.
◦ 9. Indústria, inovação e infraestruturas
◦ 14. Proteger a vida marinha
◦ 15. Proteger a vida terrestre
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OS PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA NOS ODS 2

◦ Princípio da beneficência: ação deve provocar o maior benefício ao
maior número de pessoas, minimizando o dano (utilitarismo).
◦ 1. Erradicar a pobreza
◦ 2. Erradicar a fome
◦ 3. Saúde de qualidade
◦ 4. Educação de qualidade
◦ 6. Água potável e saneamento
◦ 11. Cidades e comunidades sustentáveis
◦ 12. Produção e consumo sustentáveis
◦ 13. Ação climática
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OS PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA NOS ODS 3
◦ Princípio da autonomia: o paciente é autónomo e decide se

aceita ou não o que lhe é proposto.
◦ 17. Parcerias para a implementação dos objetivos
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OS PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA NOS ODS 4

◦ Princípio da justiça: procura de equidade social nos
procedimentos e na distribuição justa dos benefícios que daí
advêm.
◦ 5. Igualdade de gênero
◦ 7. Energias renováveis acessíveis
◦ 8. Trabalho digno e crescimento económico
◦ 10. Reduzir as desigualdades
◦ 16. Paz, justiça e instituições eficazes
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OS PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA NOS ODS 5

◦ Os ODS recaem essencialmente sobre os princípios da beneficência
e da justiça O bem, de forma justa para todos

◦ O princípio da autonomia (liberdade de escolha/decisão)é o menos
visado nos ODS, deixando antever uma política de engajamento
empírico, não tendo em conta as reais diversidades culturais
existentes, de acordo com as visões antropológicas de cada
sociedade.
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O PAPEL DA BIOÉTICA NA MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ODS

Seguimento do 
processo de 

implementação

- As decisões terão impacto em diversos
domínios do quotidiano (económico,
político, cultural, etc);

- Garantia dos valores éticos na
implementação das medidas e
estratégias;
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O PAPEL DA BIOÉTICA NA MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ODS 2

Alerta das 
incongruências

- Observação de contradições,
sobreposição de interesses que
possam ocorrer;

- Garantia do cumprimento dos
pressupostos éticos definidos;
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O PAPEL DA BIOÉTICA NA MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ODS 3

Monitorização 
comportamental

- A bioética não se dissocia dos interesses
globais compatíveis com a sustentabilidade
ambiental e a justiça social;

- A reflexão e adequação comportamental
são imprescindíveis para o sucesso dos
ODS;
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CONCLUSÃO
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• O comportamento humano define as 
sociedades.

• A ciência permite o progresso.

• A ética estrutura o verdadeiro 
desenvolvimento.



A implementação dos ODS têm respeitado os 
pressupostos/princípios éticos, de forma global? 
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