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Introdução: A Bioética pode ser envolvida nas múltiplas dimensões envolvidas no processo de tomada de decisão envolvendo a vida 
e o viver. A partir desses estudos, foram sendo construídos referenciais como forma de abordagem reflexiva. O conhecimento desses 
aspectos imprescindível para profissionais de saúde, pois suas atividades estão estreitamente ligadas ao processo de tomada de 
decisão. Os Princípios Éticos, entendidos como Justiça, Beneficência, e Respeito às Pessoas, propõem uma abordagem para a 
Bioética, que é um dos múltiplos referencias possíveis de serem utilizados. Objetivo: Revisar a relação entre tomada de decisão em 
saúde e bioética em publicações científicas. Método: Em 20/01/2016, foi conduzida uma busca na base de dados Web of Science, 
com as palavras-chave “Bioethics”, “Ethics”, “Moral” e “Neuroethics”, adicionando a cada uma dessas os tópicos “Medical Decision”, 
“Health Decision”, “Healthcare Decision,” e “Shared decision”. Os artigos empíricos foram lidos integralmente e identificadas as suas 
associações com os Princípios Éticos. Resultados: Foram localizados 441 resumos de publicações no período 2005-2016 que tinham 
estas palavras-chave. Desse total, 45 artigos empíricos e de estudo de caso se relacionavam a dilemas de bioética e processo de 
tomada de decisão em saúde. As publicações referiam-se a decisões médicas, ao papel da família no processo de tomada de 
decisão, a cuidados paliativos, ao consentimento informado, e tipos de tomada de decisão. O Princípio mais discutido foi do Respeito 
às Pessoas, entendido como Autonomia do paciente, seguido pelo Princípio da Beneficência. Considerações finais: Grande parte dos 
artigos incluídos buscava saber se os pacientes gostariam de ser ativos nos processos de tomada de decisão sobre sua saúde, e é 
concluído na maioria dos artigos que esses têm tal desejo, principalmente em culturas mais paternalistas. As publicações, entretanto, 
demonstram que os pacientes não são efetivamente envolvidos, apesar de isso ser amplamente defendido pelos profissionais e 
famílias dos pacientes. É defendida a importância de serem postos em prática também os Princípios de Justiça e Beneficência, mas 
falta clareza sobre a profundidade de seus conceitos e suas formas de exercício na prática clínica dos profissionais. Unitermos: 
Bioética; Tomada de decisão médica 
 
 




