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Rascunho de Guia de Ética Médica/
Borrador de Guia de Ética Médica

para Iberoamérica



�Compilado de vários
códigos de ética
médica dos países
Iberoamericanos.



         Código de Ética

“Conjunto de normas de
comportamento que devem
ser seguidos nas relações
que se estabelecem durante
o exercíco profissional”.



            Deve conter

�1 – Principios Fundamentais

� 2 – Regras Deontológicas



     O que seria consenso

�1 – Exercício responsável da
Medicina:

�A) medicina como profissão a serviço do
ser humano e da sociedade;

�B) necessidade de continuada
capacidação profissional;



    O que seria consenso

�2 – Ato Médico

�“Todo procedimento realizado por
médico tendo como objetivo a
promoção da saúde do ser humano em
seus aspectos preventivo, diagnóstico
e/ou terapeutico, assim como as ações
relacionadas ao ensino da medicina”;



   O que seria consenso

�3 – Autonomia do médico
�A) exercício profissinal com ampla
autonomia e liberdade pessoal;

�B) sem restrições estatutárias e/ou
regimentais de instituições públicas ou
privadas que prejudiquem seus atos;

�C) Não obrigação de prestar serviços a
quem não deseje, salvo em caso de
ausência de outro profissional habilitado
ou em situação de eminente risco de
morte;



�3 – Autonomia do médico

�D) Recusa a realizar atos que
caracterizem objeção de consciência;



   O que seria consenso

�4 – Responsabilidade do
médico em função diretiva

�“Quando em função de docente ou em
cargos de chefia técnico-assistencial e
gerencial administrativa, dentro dos
limites da sua competência, o médico
privilegiará ações que assegurem
adequado desempenho ético e técnico,
compatíveis com as melhores práticas
clínicas”;



    O que seria consenso

�5 – Auto cuidado;

�6 – Dignidade da pessoa

�“respeito a vida humana desde o inicio
até o final agindo sempre em benificio do
paciente jamias utilizando seus
conhecimentos para gerar qualquer tipo
de sofrimento fisico ou moral"



       O Que seria consenso

�7 – Autonomia do paciente
�“prioridade nas escolhas dos pacientes
referentes as propostas diagnósticas e/ou
terapêuticas por eles expressadas”;

�8 – Cuidado integral do
paciente;



 O que seria consenso

�9 – Confidencialidade
�A) manter sigilos das informações
confidenciais reveladas a ele,

�B) manter sigilo quando funcionário de
empresa de prestação de serviços
médicos,

�C) exceto em situações de justa causa e
dever legal;



 O que seria consenso

�10 – Respeito a finitude da
vida

�“Em  situações clínicas em que a cura
não for possível o médico evitará a
prática da obstinação terapeutica,
oferecendo ao paciente os cuidados
paliativos que cada caso requeira”;



     O que seria consenso

�11 – Desenvolvimento
Científico

�“Envolvido em produção de
conhecimento o médico privilegiará  a
busca dos melhores métodos
diagnósticos e terapeuticos objetivando
sempre o benefício do paciente e da
sociedade”;



    O que seria consenso

�12 – Precaução

�A) empregar sempre procedimentos
comprovadamente eficazes,

�B) vetados a utilização de métodos
inseguros ou que gerem falsas
expectativas de melhora ou que possam
resultar em dano a seus pacientes;



   O que seria consenso

�13 – Pesquisa com seres
humanos

�A) respeito as regras internacionais de
pesquisa,

�B) deve considerar as situações e
vulnerabiidade dos sujeitos das pesquisas,

�C) deverá privilegiar nos objetivos a
maximização dos benefícios e a
minimização dos riscos a saúde das
pessoas envolvidas nos estudos;



    O que seria consenso
�14 – Justiça Social;

�15 – Justa distribuição dos recursos
sanitários;

�16 – Não discriminação e
responsabilidade com as gerações
futuras;

�17 – Exercício mercantilista da medicina;

�18 – Solideriedade com os colegas;

�19 – Respeito com colegas e outros
profissionais da area de saúde;

�20 – Respeito as regras de publicidade e
propaganda.



O Que seria consenso

�Obrigação de
informação



   O que resultaria dos
princípios consesuados

�1 – Direitos dos médicos;

�2 – Regras deontológicas a
serem seguidas pelos
médicos;



                      Obrigado


