CURSO 26º CNMI
Curso Bioética - Um dia com o NEBio
Data: 24,25 e 26/08/2020
Duração: 3 Dias – Formato E-learning
Horário: Das 20h30 às 23h nos 3 dias de curso
Coordenador curso: Dr. António Carneiro

Introdução:
O curso “Um dia com o NEBio” vai acontecer antes do Congresso nacional de Medicina Interna
de Agosto 2020, que terá lugar em Braga
A Bioética é tida, às vezes, como um assunto distante e mais interessante para filósofos do que
para clínicos. No NEBio temos a opinião contrária já que os desafios com que nos debate-mos
todos os dias nas situações de fim de vida, nas situações início e criação da vida, nas situações
de artificialização de vida e nas situações de sofrimento consequência de doença grave,
desafiam-nos em permanência e todos os dias.
Como sustentam Mª do Céu Patrão Neves e Walter Oswald “… os fenómenos da natureza, …
não estão sujeitos a qualquer apreciação ética. O escrutínio ético apenas recai sobre a ação
humana. Quando a ação humana ganha o poder de alterar a vida tal como esta se nos dá
naturalmente, então esta ação sobre a vida cai sob a alçada da ética…”
A pandemia pelo SARS CoV2, não trouxe novos problemas, mas agudizou problemas
conhecidos e tornou visíveis alguns outros ocultos ou adormecidos. Ao abalar-nos a todos
criou inúmeros desafios, todos eles oportunidades de reflexão, tempo que é essencial para
fundamentar a bioética e lhe garantir coerência. Na ação clínica, a dimensão normativa da
bioética garante a sua capacidade de intervenção, com base no conhecimento, prudência e
humildade deveres do imperativo da responsabilidade segundo Hans Jonas…”
Os clínicos têm de decidir e fazem-no todos os dias, refletiremos seguindo o pensamento de
Diego Gracia assumindo a deliberação como caminho para as melhores decisões.

Carga horária do Curso: 20h





E-learning: 7h30 (2h30 x 3)
Preenchimento dos dois inquéritos: 1h
Elaboração do texto: 2h30
Estudo do material bibliográfico enviado: 9h

Programa:
· 1º dia coordenação do módulo António H. Carneiro (Internista e Intensivista)
20h30 – 21h30 – termos e conceitos na relação clínica – sessão interativa com base em texto
enviado previamente, nos resultados do inquérito nacional e na opinião dos formandos do
“Um dia com o NEBio”

21h45 – 23h – deliberação e decisão clínica segundo Diego Gracia – tutorial com caso clínico e
texto de Diego Gracia enviado previamente
· 2º dia coordenação do módulo Susana Magalhães (Co-coordenadora do Germen,
Investigadora do IB da UCP e i3S-UP, Professora da UFP)
20h30 – 21h30h – a Espessura dos Cuidados de Saúde à luz da Medicina Narrativa –
exposição ilustrada com vídeos, com base em bibliografia enviada previamente
21h45 – 23h – análise qualitativa dos textos elaborados pelos formandos narrando as suas
experiências durante o tempo excecional da pandemia.
· 3º dia coordenação do módulo Rui Carneiro (Internista com competência em Cuidados
Paliativos)
20h30 – 21h30h – O consenso da SEMI / SPMI sobre as condições de acompanhamento dos
últimos dias de vida nas enfermarias de Medicina Interna em Portugal e resultado dos
inquéritos do NEBio sobre estes temas na EVERMI 2019 e na ESIM 2020
21h45 – 23h – morte iminente – o que todo o Internista deve saber – tutorial com base em
texto orientador, enviado previamente

Avaliação qualitativa em três momentos:
1. Resposta ao inquérito “termos e conceitos na relação clínica” já disponível na SPMI - o
preenchimento do inquérito terá de ser efetuado até dia 19 de Agosto
2. Elaboração de um texto sobre e experiência pessoal durante a pandemia - O período
disponibilizado para elaboração do texto vai da data da confirmação da inscrição até dia
19 de Agosto
3. Resposta a um inquérito sobre as condições de acompanhamento de doentes em
situação de morte iminente já disponível na SPMI - o preenchimento do inquérito terá
de ser efetuado até dia 19 de Agosto

