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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
ATA DE REUNIÃO - Subcomitê de É ca

No dia 25/07/2019, das 10:45 às 12:20, ocorreu a reunião do Subcomitê de Ética, estavam presentes, Silene
(SUGEP/SES), Diluana (DIDEP/SUGEP), Ricardo (SRSNO/SES), Allan (SRSSU/SES), Sérgio Gaudêncio
(AGEP) e Nilceu (FEPECS).
Fora apresentado o Comitê de Governança.
Explanação sobre bioética, diferença entre Moral e Ética, normas que tratam de ética, ética do servidor.
Fora sugerido propor para os hospitais, que ainda não possuem, formularem seus comitês de ética
profissionais (médico, enfermeiro).
Fora proposto que o comitê tenha ligação com instituições acadêmicas a fim de realizar estudos, pesquisas
para subsidiar as decisões do Comitê, visando que este elabore as melhores propostas possíveis.
Aconselhou-se que haja um Comitê de Bioética em cada hospital.
Levantou-se a necessidade de definir o objetivo da Comissão de Ética, bem como a estrutura da discussão da
ética na SES/DF, em comitê geral ou subcomitês, definir ainda quem serão os integrantes e seus perfis.
Fora estabelecido a realização de um Workshop, antes da próximas reunião, onde será abordado Ética e
Moralidade, a dinâmica do comitês de ética, ponto este que será explanado por alguém jda área federal a ser
contactada.
Fora sugerido ainda, que através da FEPECS seja pleiteado, junto à UNB, a capacitação dos integrantes do
comitê inicial.
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