Bioética:
situações além do
limite da vida
o CRP SP convida para uma reflexão crítica
sobre os conflitos éticos que emergem da
vida e da saúde. As inquietações da sociedade, os direitos das pessoas, a preocupação com o bem-estar e a garantia dos
direitos humanos permeiam as histórias
dos filmes que promoverão o debate em
torno dos dilemas cotidianos que cercam a
área da Bioética.
O desenvolvimento das tecnologias de
ponta, os limites em tratamentos, a autonomia dos atendidos, os dilemas sobre a
comunicação de más notícias evidenciam
conflitos éticos que serão discutidos à luz
dos filmes deste ciclo do Videoclube.
^Participe!
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Filmes legendados em português
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Entrada gratuita
Local: Auditório do CRP SP
Horário: 19h00
Lotação: 120 lugares
Importante: sua reserva será garantida até
as 18h30 nos dias de exibição.
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Inscrições antecipadas
www.crpsp.org.br/videoclube
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Informações
Departamento de Eventos do CRP SP
TeL: (11)3061-9494, ramais 111, 137, 151 e 317
E-mail: infoeventos@crpsp.org.br
Estacionamento Car Park
Rua Cardeal Arcoverde, 201.
Para obter o desconto, retire o selo na
recepção do CRP SP.

Bioética: situações aiém do iimite da vida
28 de Agosto de 2009

Gattaca

(EUA, 1997) Direção: Andrew Niccol
Sinopse - Num futuro no qual os seres
humanos são criados geneticamente em laboratórios,
as pessoas concebidas biologicamente são consideradas "inválidas". Uma delas, Vincent Freeman (Ethan
Hawke), consegue um lugar de destaque em uma
corporação, escondendo sua verdadeira origem. Um
misterioso caso de assassinato, porém, pode expor
seu passado.
Debatedores:
Felícia Knobloch - Professora e supervisora
clínica da PUC-SR é doutora em Psicologia Clínica pela
PUC-SP e especialista em Bioética pela USP
Sílvia Maria Cury Ismael - Coordenadora do
serviço de Psicologia do Hospital do Coração e do
Programa de Cessação do Fumo do HCor e
SBC/FUNCOR. Doutora em Ciências pela Faculdade de
Medicina da USP

25 de Setembro de 2009

O Jardineiro Fiel
(EUA, 2005) Direção: Fernando Meirelles

Sinopse - Uma ativista (Rachel Weisz) é
assassinada em uma área remota do Quénia. O
principal suspeito do crime é seu sócio, um médico
que está foragido. Seu marido, Justin Quayle (Ralph

Fiennes), perturbado pelas infidelidades da esposa,
decide partir para descobrir o que realmente aconteceu
com ela, iniciando uma viagem por três continentes.
Debatedores:
Mathilde Neder- Pedagoga com especialização, mestrado e doutorado em Psicologia Clínica pela
USR
Vera Lúcia donato - Psicóloga, com mestrado em
Psicologia Social pela PUC-SP e doutorado em Administração Hospitalar pela Faculdade de Saúde Pública da USR
Coordena o Sistema Integrado da Qualidade do Instituto do
Coração da USR

30 de Outubro de 2009

IVIar Adentro

(Espanha, 2004) Direção: Alejandra Amenábar
Sinopse - Preso a uma cadeira de rodas por 28
anos, desde que um acidente o deixou tetraplégico,
Ramon Sampedro (Javier Bardem), lúcido e extremamente inteligente, decide lutar na justiça pelo direito de
decidir sobre sua própria vida, gerando problemas com a
igreja, a sociedade e a família.
Debatedores:
Maria Julia Kovács - Professora do Instituto de
Psicologia da USR coordena o Laboratório de Estudos sobre
a Morte.
Reinaldo Ayer de Oliveira - Docente de Bioética da Faculdade de Medicina da USR coordena a
Câmara Técnica de Bioética do Conselho Regional de
Medicina SR

27 de Novembro de 2009

O Escafandro e a Borboleta
(França/EUA, 2007) Direção: Julian Schnabel

Sinopse - Jean-Dominique Bauby (Mathieu Amalric) tem 43 anos, é editor da revista Elie e um apaixonado
pela vida. Um derrame o leva ao coma por vinte anos. Ao
acordar, lhe resta apenas o movimento do olho esquerdo.
Aprende a se comunicar piscando letras do alfabeto. Apesar
da limitação, cria um mundo próprio, contando com aquilo
que não se paralisou: a imaginação e a memória.

Debatedores:
Paulo Antonio de Carvalho Fortes - Médico, profe
sor da Faculdade de Saúde Pública da USP Presidente da
Sociedade de Bioética de São Paulo (2005-2008) e membro do
Conselho Diretor da REDBIQETICA / América Latina e Caribe /
UNESCO.
Gláucia Rita Tittanegro - Bacharel, mestre e doutor
em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.
Membro da Sociedade Brasileira de Bioética.

PSICOLOGIA
NA PROMOÇÃO
DE DIREITOS
Um compromisso do psicólogo com você

