


a prática médica está sujeita ao 
que determina a legislação do 
país e o código de ética médica. 
  
Constituição da República 
Federativa do Brasil,  
que consagra o  
Estado Democrático de Direito e  
tem como fundamento a 

dignidade da pessoa humana.  
 



código de ética médica 
  
O Código de Ética Médica expressa que o 

alvo de toda a atenção do médico é a 
saúde do ser humano, em benefício 

do qual deverá agir com o máximo de zelo 
e o melhor de sua capacidade profissional. 
  

 



A partir desses pressupostos 
entendemos que a ação ou  
o ato do médico, no Brasil,  
tem uma fundamentação expressa 

no benefício.  
Na beneficência. 
 



                                                                     
A ética implica a análise e a 
reflexão crítica sobre os valores.              
 
 
 
                                                            
 

ético é, sobretudo, um processo 

de reflexão que antecede a 
decisão e a atitude a ser tomada 
diante de um conflito de valores.  



                                                                     

Podemos pensar em duas 

éticas:  

a ética do próprio indivíduo e  

a ética do outro.  

 

Das diferenças e semelhanças 

entre elas é que surgirá a ética 

nas relações humanas.  



PRINCIPIALISMO 
TOM L. BEAUCHAMP & JAMES F. CHILDRESS: Principles of 
Biomedical Ethics. Primeira Edição em 1979 
 
 
Autonomia, Beneficência, Não-maleficência e Justiça. 
 
O Relatório Belmont resultado da “The Nacional Commission 
for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 
Behavioral Research” que trabalhou na análise dos abusos 
ocorridos nos Estados Unidos envolvendo seres humanos, 
publicado em 1978, identificou três princípios gerais 
fundamentais: 1. Respeito pelas pessoas; 2. Beneficência e 3. 
Justiça. 
 
Na obra de BEAUCHAMP & CHILDRESS publicada em 1979 foi 
acrescentado a Não-maleficência. 



AUTONOMIA. 
 
O indivíduo autônomo age livremente de 
acordo com um plano de ação que ele 
mesmo escolheu.  
 
O indivíduo que age autonomamente deve: 
•Ter seus próprios pontos de vista; 
•Fazer suas próprias opções e  
•Agir de acordo com os seus valores e 
crenças pessoais. 
 



BENEFICÊNCIA  
A palavra expressa a realização de atos de 
misericórdia, bondade e caridade.  
Qualquer ação humana que acontecendo 
beneficia outra pessoa.  
 

Se relaciona com benevolência – traço 

de caráter ou a virtude que dispõe de agir 
beneficamente em favor de outros.  



 NÃO-MALEFICÊNCIA.  
Essencialmente afirma: 

 “a obrigação de não causar dano 
intencionalmente”.  
 
“primum non nocere” de Hipócrates.  
 

O princípio da NÃO-MALEFICÊNCIA é o 
fundamento da ética médica – Diego Gracia.  
 
A NÃO-MALEFICÊNCIA é o princípio básico de todo 
sistema moral. 
 
 



JUSTIÇA  
Tem a ver com o que é devido às 
pessoas, com aquilo que de alguma 
maneira lhes pertence ou lhe 
corresponde.  
 



Relações humanas  
 
BIOÉTICA 



a bioética das relações parte da percepção 
de que todo o ser humano é um ser de 
relações, pois a humanização do indivíduo se 
dá a partir do momento em que ele toma 
consciência do convívio social.  
 

Com isso, ele passa a se diferenciar dos outros e, 
ao mesmo tempo, reconhecer-se como um 

indivíduo e tendo que respeitar o outro também 
como indivíduo, com suas próprias características e 

respeitando a sua autonomia.  



Será através da capacidade de simbolizar  
e por meio da observação e  
respeito das diferenças e  
semelhanças do outro  
que nos humanizamos,  
o que nos permitirá sermos éticos e  
pensar na bioética das relações. 



O novo Código de Ética Médica 
Princípios fundamentais – ética 
Artigos - deontologia 




