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CONSELHOS DE MEDICINA E 
CÓDIGO DE ÉTICA  MÉDICA : 

 
 
 
  

A  NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 
AOS NOVOS TEMPOS  
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aquilo que vale para 

um determinado 

momento 

 num  

determinado grupo. 

 

MORAL 



MORAL: é um sistema 

de valores, do qual 

resultam normas que 

são consideradas 

corretas por uma 

determinada 

sociedade ou grupo. 

MORAL 



tem a finalidade de 

ordenar direitos e 

deveres do indivíduo 

e da sociedade. 

CÓDIGOS 

MORAL 



A pessoa 

não nasce  

ética. 

  

 

ÉTICA 



ÉTICA  
implica na análise e na  

reflexão AUTONOMA e 

crítica  

sobre  

VALORES 

 

ÉTICA 



1. humanização 

como oposição à 

violência 

HUMANISMO 



HUMANISMO 
  

 
 3. Humanização como 

melhoria das condições do 

trabalho de cuidador; 



HUMANISMO 
  

  humanização vista 

como ampliação do 

processo 

comunicacional.  



HUMANISMO 
  

 

humanizar é 

garantir 

à palavra  

a sua dignidade 

ética. 

 



JURAMENTOS MÉDICOS 

 A preocupação da sociedade com a Ética 

Médica 

 Ligação entre religião, medicina e ética 

 Transmissão de valores: 

  Orações 

Julgamentos 

Códigos de comportamento profissional 

 



JURAMENTOS MÉDICOS 

 Orações: reafirmam seu compromisso 

pessoal com seu dever profissional. 

Exemplo: Oração de Maimônides. 

 Juramentos: obrigam, publicamente, o 

médico novo a assumir as reconhecidas 

responsabilidades da profissão 



HIPÓCRATES 

 Em 460 a.C. nasceu Hipócrates na pequena ilha de Cós, 
no mar Egeu, próximo a Ásia Menor. Ali, inspirada por 
ele,  floresceu uma escola médica que mudaria os 
rumos da Medicina se caracterizando por: 

  Separar a medicina da religião e da magia.   

 Afastar as crenças em causas sobrenaturais da 
doença, colocando os alicerces da medicina racional 
e científica. 

  Dar um sentido de dignidade à profissão médica, 
estabelecendo as normas éticas de conduta que 
devem nortear a vida do médico, tanto no exercício 
profissional como fora dele.   



JURAMENTO DE HIPÓCRATES SIMPLIFICADO 

 “ Prometo, que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei 
sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da 
ciência. 

       Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão 
cegos, minha língua calará os segredos que me forem 
revelados, o que terei como preceito de honra. 

       Nunca me servirei da profissão para corromper os 
costumes ou favorecer o crime. 

       Se eu cumprir este juram,ento com fidelidade, goze eu, 
para sempre, a minha vida e a minha arte, com boa 
reputação entre os homens. 

        Se o infringir ou dele afastar-me, suceda-me o 
contrário”.  



ORAÇÃO DO MÉDICO (MAIMÔNIDES) 

 “Ó Deus, Tu formaste o corpo do homem com infinita 
bondade; Tu reuniste nele inumeráveis forças que 
trabalham incessantemente como tantos instrumentos, 
de modo a preservar em sua integridade esta linda casa 
que contém sua alma imortal, e estas forças agem com 
toda a ordem, concordância e harmonia imagináveis. 
Porém se a fraqueza ou paixão violenta perturba essa 
harmonia, estas forças agem uma contra as outras e o 
corpo retorna ao pó de onde veio. Tu enviaste ao 
homem Teus mensageiros, as doenças que anunciam a 
aproximação do perigo, e ordenas que ele se prepare 
para superá-las.  



ORAÇÃO DO MÉDICO (MAIMÔNIDES) 

 “A Eterna Providência designou-me para 
cuidar da vida  e da saúde de Tuas criaturas. 
Que o amor à minha arte aja em mim o tempo 
todo, que nunca a avareza, a mesquinhez, nem 
a sede pela glória ou por uma grande reputação 
estejam em minha mente; pois, inimigos da 
verdade e da filantropia, eles poderiam 
facilmente enganar-me e fazer-me esquecer 
meu elevado objetivo de fazer o bem a teus 
filhos. 



ORAÇÃO DO MÉDICO (MAIMÔNIDES) 

 Concede-me força de coração e de mente, para 
que ambos possam estar prontos a servir os 
ricos e os pobres, os bons e os perversos, amigos 
e inimigos, e que eu jamais enxergue num 
paciente algo além de um irmão que sofre. Se 
médicos mais instruídos que eu desejarem me 
aconselhar, inspira-me com confiança e 
obediência para reconhecê-los, pois notável é o 
estudo da ciência. A ninguém é dado ver por si 
mesmo tudo aquilo que os outros vêem. 



ORAÇÃO DO MÉDICO (MAIMÔNIDES) 

 Que eu seja moderado em tudo, exceto no 
conhecimento desta ciência; quanto a isso, que 
eu seja insaciável; concede-me a força e a 
oportunidade de sempre corrigir o que já 
adquiri, sempre para ampliar seu domínio; pois 
o conhecimento é ilimitado e o espírito do 
homem também pode se ampliar infinitamente, 
todos os dias, para enriquecer-se com novas 
aquisições. Hoje ele pode descobrir seus erros 
de ontem, e amanhã pode obter nova luz sobre 
aquilo que pensa hoje sobre si mesmo.  



ORAÇÃO DO MÉDICO (MAIMÔNIDES) 

 Deus, Tu me designaste para cuidar da 

vida e da morte de Tua criatura; aqui 

estou, pronto para minha vocação.” 

 

                  Mose Ben Maimon, 1135-1204 



O progresso 

científico  

nem sempre 

significa  

 progresso  

da humanidade. 

 

 



 Concebida como direitos do 

indivíduo ou da pessoa 

 Reafirma a dignidade da pessoa 

humana: sua liberdade imprescritível 

de dispor de si próprio (da sua 

existência, do seu corpo).  

 os direitos Consagram o 

princípio da autonomia individual no 

seio das sociedades democráticas 

contra todas as tutelas e poderes 

abusivos. 

 

Declaração Universal dos 

Direitos do Homem - 1948. 



1960, Belding Screibner 

inventou  

e criou o primeiro centro 

de hemodiálise  

 ... os primeiros comitês 

de ética médica. 
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Acelerado processo de 
desenvolvimento científico e 
tecnológico na Medicina. 
X 
 Ausências de políticas públicas 
eficazes 
 deterioração dos serviços de saúde  
 relações de trabalho 
 deficiências do ensino médico, dentre 
outros fatores, geram problemas que 
poderiam ser evitados. 
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MEDICINA DEFENSIVA 

“DOENTE? 

PROCURE UM ADVOGADO.” 

 

(Alexander Sorenko) 
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“Infeliz é o pais onde se 

tem medo de crianças. 

Infeliz é a medicina onde se 

tem medo do paciente.” 



 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

“OS CONSELHOS DE 

ÉTICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

EXIGEM 

ÉTICA NA POLÍTICA” 


