COMITÊ DE BIOÉTICA DO GHC – FRAGMENTOS DA HISTÓRIA
Aniversário de 15 anos – setembro de 2018
O Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição nasceu da vontade de três profissionais médicos do Hospital
Nossa Senhora da Conceição, Rogério Amoretti, Alexandre Moretto e Celso Melgaré, durante o ano de 2003.
Através desse desejo expresso que foi assumido pela Diretoria do GHC, no início do mês de setembro de 2003,
uma Resolução de Diretoria dispôs sobre a criação do Comitê de Bioética, trazendo no seu conteúdo as diretivas
dos proponentes que norteiam até a atualidade a composição e as práticas desenvolvidas pelo Comitê de Bioética.
Na resolução, aparece definida a necessidade de um Comitê de Bioética no GHC pela consideração da evolução
tecnológica na saúde que possibilita um maior controle sobre a vida e a morte e, pela evolução do
desenvolvimento científico e tecnológico, que deve levar em conta o respeito à dignidade, à identidade e à
integridade da pessoa humana, bem como os direitos humanos.
A resolução aponta a necessidade de, diante das questões extraordinariamente complexas do ponto de vista
moral que se apresentam no dia-a-dia dos hospitais, elas devem ser discutidas por um grupo multidisciplinar,
devendo todas as pessoas criarem uma consciência pública para que haja controle sobre a ciência e o futuro de
todos nós.
A resolução considera ainda a necessidade de fornecer os meios para que haja uma opção racional de caráter
moral referente à vida, saúde e morte, em situações especiais, reconhecendo que esta determinação terá que ser
dialogada, compartilhada e decidida entre pessoas com valores morais diferentes.
Diante dessas diretrizes éticas estabelecidas, criou-se o Comitê de Bioética do GHC, “composto
multidisciplinarmente por médico, odontólogo, farmacêutico-bioquímico, enfermeiro, assistente social, psicólogo,
teólogo, advogado e/ou outros profissionais”, que “se ocupará dos problemas éticos referentes ao início, evolução
e fim da vida humana, bem como da promoção da saúde e integralidade da assistência às pessoas”.
No dia 5 de setembro de 2003, há 15 anos, durante a Iª Jornada de Bioética do GHC que se estendeu ao longo do
dia, foi lançada a Portaria Oficial da Diretoria do GHC nomeando os Membros Efetivos do Comitê de Bioética e
determinando que todos os órgãos da administração e técnicos do Grupo Hospitalar Conceição deverão prestar,
sempre que solicitados, o integral apoio e as informações necessárias para o bom desempenho dessa Comissão
Especial.
Desde então, aos poucos, o pensamento humanístico e transformador da bioética foi sendo discutido e repassado
para o conjunto dos funcionários e também para pacientes e familiares que procuram o Grupo Hospitalar
Conceição.
A atualidade do Comitê de Bioética expande sua influência renovadora através de inserções em vários serviços e
setores, com práticas de difusão da Bioética e dos Direitos dos Pacientes para os profissionais, bem como no
aperfeiçoamento institucional.
As atividades educativas em bioética, direitos humanos e direitos dos pacientes dirigem-se às instâncias
formadoras do GHC, nos Cursos Técnicos, Residências Multiprofissionais, Mestrado Profissional, Cursos de
Atualização e Especializações, contando também com intervenções sociais para além dos limites da instituição.
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