
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: BIODIREITO                                                                    Código da Disciplina: JUR316 

Curso:   DIREITO                                                                     Semestre de oferta da disciplina: 

Faculdade responsável: DIREITO 

Programa em vigência a partir de: 2015 

Número de créditos: 04                              Carga Horária total: 60                            Horas aula: 72 

 

EMENTA: 

 

Biodireito e suas fontes imediatas (Bioética e Biogenética), aspectos referentes a microbiodireito e 

macrobiodireito, respeito à dignidade humana como paradigma do Estado Democrático de Direito, 

questões ético-jurídicas, aborto, esterilização humana artificial, saúde física e mental, direito 

sanitário, Aids e as relações com o direito, transfusão de sangue, transplante de órgãos e tecidos 

humanos, direito à morte digna. Experimentação em seres humanos, engenharia genética, 

clonagem, manipulação genética e seus limites, reprodução assistida, necessidade de um novo 

estatuto jurídico-penal voltado à criminalidade genética, relação médico e paciente, erro médico 

numa perspectiva bioética e do direito, comitês de ética e pesquisa. Macrobioética e meio 

ambiente. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

Transmitir aos estudantes noções introdutórias acerca da nova área Biodireito, bem como seu 

objeto, através de uma integração entre o conhecimento teórico e uma práxis que implique numa 

percepção interdisciplinar entre as questões da área da saúde e a dogmática jurídica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconhecer a importância do estudo do biodireito no âmbito da ciência jurídica. 

 Identificar as relações entre bioética e biodireito. 

 Diferenciar macrobiodireito e microbiodireito. 

 Identificar os vários temas de biodireito e suas relações com os demais ramos jurídicos. 

 

 



 

 

CONTEÚDO: 

Unidade I: 

Conceito e nascimento do Biodireito 

As fontes imediatas do Biodireito (Bioética e Biogenética) 

Os elementos da Bioética 

Princípios fundantes (Beneficência, não maleficência, autonomia, justiça, o critério da alteridade) 

 

Unidade II: 

Biodireito e Tecnologia 

Bioética, Biodireito e Humanismo jurídico 

Dignidade e paradigma da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito 

Dilemas éticos da medicina preventiva 

Novos paradigmas para o microbiodireito 

Microbioética e questões ético-jurídicas 

 

Unidade III: 

Proteção à vida humana – inviolabilidade constitucional do direito à vida 

Tutela civil e penal da vida humana 

Princípio do primado da vida humana 

Direito de nascer 

Aborto e abortamento 

Conceito e classificações – aborto legal, aborto criminoso 

Anencefalia – visão ético-jurídica 

Incriminação da prática abortiva ao longo da história do direito 

Direito à morte digna – eutanásia, distanásia, ortotanásia e mistanásia 

 

Unidade IV: 

Reprodução humana artificial e questão populacional 

Direito reprodutivo-sexual, direito à descedência e o planejamento familiar como parâmetros da política 

populacional 

Liberdade sexual e escolha de métodos anticoncepcionais 

Esterilização humana artificial – eugenia, esterilização terapêutica, cosmetológica, por motivo 

econômico-social e voluntária.  

Experiências com seres humanos 

Tribunal de Nüremberg 



 

 

Engenharia genética 

Clonagem e patentes de material genético 

 

Unidade V: 

Aids e direito 

Controle da higidez do sangue 

Questões ético-jurídicas suscitadas pela Aids 

Proteção jurídica da dignidade dos portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e 

dos doentes da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) 

Transfusão de sangue e responsabilidade 

A recusa da aceitação da transfusão de sangue e o princípio da autonomia da vontade 

Transplante de órgãos e tecidos humanos 

Direito ao uso de partes separadas do próprio corpo ou alheio 

Legislação brasileira e transplantes - aspectos polêmicos da Lei 9434/97, regulamentada pelo 

Decreto 2268/97 e alterada pela lei 10.211/2001 

 

Unidade VI: 

Biodireito e questões da estética humana 

Cirurgia plástica ou reparadora e cirurgia estética ou cosmetológica 

Obrigação de meio e de resultado médico 

Adequação do sexo do intersexual e do transexual – problemas jurídicos 

Relação médico-paciente : consentimento livre e esclarecido, sigilo profissional 

 

Unidade VII: 

Macrobiodireito 

Crise ambiental e ecodesenvolvimento 

Constitucionalismo ecológico e direito ambiental 

Biodiversidade e preservação de ecossistemas – flora e fauna na visão do biodireito 

Estrutura dos sistemas de sobrevivência da espécie humana 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 



 

 

- levantamento do conhecimento prévio dos estudantes 

- motivação com leituras, charges, situações problemas ou peque nos vídeos 

- Exposição oral / dialogada 

- Discussões, debates e questionamentos 

- Leituras e estudos dirigidos 

- Atividades escritas individuais e em grupos 

- Apresentações por parte dos alunos de: plenárias, painéis, mini aulas etc. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da observação e análise de:  

- frequência e pontualidade por parte do aluno 

- participação construtiva e compromisso com a dinâmica e o processo educativo proposto pela 

disciplina 

- discussão fundamentada individual e em equipe 

- trabalhos sistematizados – produções individuais, coletivas e apresentações em sala de aula: 

fichamentos, resenhas e painéis sobre leituras complementares realizadas. 
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Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _______/_______/_______ . 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo da Direção da Faculdade 

 

 


