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Grupos da IV Conem
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ferência Nacional de Ética Médica (Conem). Durante o encontro, foram 
debatidas as propostas e temas que compõem o Código de Ética Médica. 

Abaixo, lista dos responsáveis por acompanhar as atividades realiza-
das nos diferentes grupos que trabalharam no encontro. 

Grupo Coordenador Coordenador 
adjunto

Assessor 
jurídico

1 Carlos Vital Jorge Cerqueira Raphael Rabelo

2 Armando Araújo Dalvélio Paiva Antonio Carlos

3 Ylmar Corrêa Edevard Araújo Osvaldo Simonelli

4 Nedy Neves Sérgio Rego Turíbio Campos

5 José Vinagre Carlindo Silva Alejandro Bullón
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9 Eduardo Santana Renato Françoso Giselle Crosara

10 Júlio Torres Geraldo Guedes Daniel Novaes

11 Clóvis Constantino Helena Carneiro Leão Valéria Costa





Aprendendo com o passado
para melhorar o futuro

O Código de Ética Médica nasceu orientado para aprimorar 
o exercício da medicina, em benefício da sociedade.

É dedicado, portanto, aos médicos e aos seus pacientes.

O símbolo deste Código é Janus, o deus romano dos por-
tais, dos começos e dos fins – sua escolha para ilustrar esta 
edição  traduz a orientação de unir num só traço o passado, 
o presente e o futuro.
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Apresentação

Coordenar a Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Mé-
dica (CNR-CEM) foi aspiração que se tornou fato concreto. O desafio de 
revisar todo o CEM de 1988, impossível inicialmente, foi concluído em 
menos de dois anos e se constituiu numa tarefa árdua e trabalhosa, to-
davia extremamente gratificante. 

A orquestração da equipe foi facilitada pela harmonia entre seus com-
ponentes e pela competência de ouvir e compartilhar opiniões muitas 
vezes distintas. Dessa maneira, as diferenças foram superadas pelo res-
peito à liberdade de pensar e expressar de cada um e pela compreensão 
da subjetividade humana.

As infindáveis discussões foram permeadas por preceitos originários 
das áreas técnico-científica e de humanidades, como Filosofia, Sociolo-
gia, Antropologia, Teologia e Bioética. Dessa forma, procurou-se buscar 
na práxis profissional os argumentos conclusivos para abalizar a propo-
sição de um ideário.

O novo documento aprovado e revisado em 2009, vigente desde abril 
de 2010, teve inclusão, remoção e modificação de muitos artigos. Al-
guns paradigmas foram quebrados, capítulos foram renomeados e os 
`Princípios fundamentais` passaram a compor uma categoria específica 
que norteia o comportamento profissional, expandindo a acepção da 
medicina para além do técnico, no caminho educacional, ético e moral. 

Nesse movimento dialógico foi concebido consubstanciar a essência 
estudada durante a organização da revisão para formatar um livro, vi-
sando ressoar na comunidade os elementos que embasaram a reflexão.

Um ano após concluir a revisão, mais um trabalho da CNR-CEM é pu-
blicado cumprindo o que preceitua o regimento do Conselho Federal de 
Medicina na divulgação que objetiva assessorar o crescimento da digni-
dade médica brasileira.

Roberto Luiz d’Avila 
Presidente do Conselho Federal de Medicina 

Coordenador da CNR-CEM





A medicina para além das normas 27 

Introdução

Os estatutos, regimentos e códigos de comportamento fazem par-
te das sociedades humanas desde os mais remotos tempos, quando 
as civilizações começaram a se organizar em grupamentos societários. 
Os códigos de ética médica seguiram a mesma trajetória e passaram a 
compor esse conjunto desde o Código de Hamurabi, evoluíram com o 
juramento de Hipócrates e se consolidaram com a normativa de Percival 
no início do século XIX. 

No Brasil, a evolução dos códigos de ética médica ocorreu a partir 
de 1867, data da publicação do primeiro código. Esses regulamentos 
mantêm o compromisso de sustentar, promover e preservar o prestígio 
profissional, proteger a união profissional, garantir à sociedade padrões 
de prática e estabelecer valores, deveres e virtudes profissionais. A par-
tir da criação do Conselho Federal de Medicina (CFM) e dos conselhos 
regionais de medicina, em 1957 e 1958, respectivamente, os princípios 
norteadores do comportamento profissional foram enriquecidos e so-
pesados periodicamente, com a finalidade de serem atualizados e, dessa 
forma, impedir a caducidade de suas diretrizes.

A revisão do Código de Ética Médica de 1988 foi fundamentada nos 
conceitos de necessidade permanente de modernização para apreciar 
novos procedimentos inerentes à evolução tecnológica e científica da 
medicina e acompanhar a moralidade vigente na comunidade. Assim, 
em setembro de 2007, foi autorizada a citada revisão e composta a Co-
missão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica (CNR-CEM), coor-
denada pelo atual presidente do Conselho Federal de Medicina, Roberto 
d’Avila.  Durante quase dois anos a CNR-CEM realizou a tarefa de rever e 
buscar compreender todas as sugestões oriundas da comunidade médi-
ca e da sociedade organizada, para, mediante amplo debate, reformular 
os preceitos técnicos e morais da medicina. Por fim, o atual Código de 
Ética Médica foi consagrado em agosto de 2009 e aprovado em setem-
bro, após ser disposto em formato de resolução (CFM no 1.931/09), com 
vigência a partir de 13 de abril de 2010. 
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Concluído o intenso trabalho, a CNR-CEM decidiu expor a rica e praze-
rosa experiência no aprofundamento de leitura e estudo que permitam 
ponderar o significado e a natureza do comportamento médico frente 
ao atendimento de pacientes nas mais distintas circunstâncias impostas 
pelo dia a dia profissional. Dessa maneira, cada participante se compro-
meteu em apresentar seu próprio conhecimento na área de maior afi-
nidade, para que esse conjunto pudesse se converter numa publicação 
sobre a temática. Assim, brotou a ideia do livro A medicina para além das 
normas: reflexões sobre o novo Código de Ética Médica.      

A presente obra é fruto do empenho dos colaboradores da CNR-CEM, 
que após dezenas de reuniões superaram a provocação de produzir um 
instrumento claro e direto, apesar da complexidade dos temas aborda-
dos. Trata-se de trabalho que buscou um contexto pluralista, na pers-
pectiva dialogal com a intenção de despertar a capacidade de decidir de 
forma responsável diante de situações polêmicas, difíceis e conflituosas 
que a medicina hoje apresenta.

Iniciando pelo capítulo sobre a codificação da moral médica e a estra-
tégia da reconstrução do atual Código de Ética Médica, os autores fazem 
uma retrospectiva histórica dos mais remotos acontecimentos até a atu-
alidade. Entre a Deontologia e a Bioética abordando a terminalidade e 
espiritualidade, há uma busca na inserção dos recentes conhecimentos 
bioéticos à nova realidade médica que cotidianamente se defronta com 
diferentes padrões de moralidade. 

Em meio ao consentimento e compromisso de resultado o conflito de 
interesse é relevante frente ao contexto da práxis médica, de eminente 
caráter técnico-científico e de equívocos gerados pela especulação da 
indústria e do comércio com o ato médico. No que tange à remuneração 
médica, descortinam-se as dificuldades relacionadas à subversão ética 
entre a medicina e o comércio e os autores concluem que a clínica é 
soberana, não podendo, por conseguinte, dispor do seu espaço para a 
inversão de valores. Nessa situação mercantil encontra-se a publicidade, 
numa atmosfera imprecisa e repleta de ambiguidades. 
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Visando melhor aprimoramento, foi inserido um estudo das diferen-
tes resoluções aprovadas pelo CFM desde 1988, no intuito de observar 
a atinência das mesmas no Código de Ética Médica atual. Toda a legisla-
ção alusiva à profissão médica foi revisada com ênfase na ação culposa 
caracterizada por imperícia, imprudência e negligência. O conhecimen-
to no campo da linguística foi aplicado para facilitar a leitura e compre-
ensão do pensamento dos legisladores. Finalmente, houve a inclusão da 
descrição do mecanismo de desenvolvimento e condução do sítio do 
CFM, importante ferramenta que permitiu a comunicação com os diver-
sos setores da sociedade, aceitando opiniões e sugestões diversas. 

O escopo desta publicação é esclarecer, orientar e auxiliar os médicos 
brasileiros na busca de uma prática embasada em valores morais dig-
nos da profissão. Aos demais setores da sociedade desejamos que este 
trabalho inspire e sensibilize o resgate do compromisso pela dignidade 
humana, promovendo e defendendo a vida com qualidade. 

Nedy Neves 
Organizadora
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Codificação da moral médica

Ylmar Corrêa Neto

Não é no conhecimento técnico-científico que reside a essência 
da profissão médica, mas nas normas morais que norteiam seu com-
portamento. O estudo da história dos avanços científicos auxilia na 
elucidação de conceitos aplicados no diagnóstico e tratamento das 
doenças, mas nos deixa sensação de estranheza, de distância da práti-
ca contemporânea. O estudo da história da ética médica, ao contrário, 
nos faz compreender nossas atitudes mais íntimas, o que move nossas 
ações perante os pacientes e o que move suas reações. O estudo das 
transformações da moral médica nos conforta, nos faz compreender 
a profissão, nos comove ao permitir repartir sensações milenares de 
sofrimento ou prazer, nos inclui na comunidade universal e atemporal 
dos médicos.

Albert Jonsen (2000), na introdução de seu A short history of medical 
ethics, cita três temas – nomeadamente decoro, deontologia e ética polí-
tica – que permeiam a evolução do pensamento moral do médico. Acres-
centando um quarto domínio, a bioética, compomos um roteiro que nos 
permite classificar e melhor compreender as normas atuais. Cada um des-
ses domínios foi aperfeiçoado em épocas diferentes e incorporado à con-
duta ideal do médico, sofrendo modificações com o tempo. O decoro e a 
deontologia atingiram o apogeu na Grécia antiga; a ética política se desen-
volveu na sociedade burguesa medieval e a bioética iniciou-se com Kant.

Juramentos, manuais e códigos foram utilizados no Ocidente para 
consolidar esses princípios e seu estudo é o tema deste capítulo. 
Enfocaremos principalmente os documentos autogerados, não nor-
mas externas impostas aos médicos como o Código de Hamurabi, 
considerando que a autorregulação é o que distingue uma profissão 
de um ofício e que, efetivamente, a medicina tem se mantido inde-
pendente.
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Hipócrates e Galeno

Na extensa coleção de fragme ntos de textos greco-romanos relacio-
nados à Asclépio ou Esculápio, compilada por Edelstein e Edelstein em 
1945 (1998), não são encontradas referências explícitas sobre normas de 
conduta do médico grego pré-hipocrático.

Entretanto, Puschmann (1966), em seu clássico A history of medical 
education, de 1891, ao descrever a educação desses médicos cita que 
para ser recebido na Sociedade da Asclepíade o estudante deveria 
prestar um juramento. Jouanna (1999) salienta que a arte de curar era 
um ofício familiar e que o juramento era obrigatório apenas aos ex-
ternos à família Asclepíade. O texto, considerado anterior à Hipócra-
tes por Puschmann, atualmente faz parte do corpus hippocraticus, um 
conjunto de textos (escritos entre os séculos V a.C. e II d.C.) atribuídos 
à escola médica de Cós, cujo representante mais célebre foi Hipócra-
tes (460-c.370 a.C.).

Poucas são as certezas sobre quem escreveu e quando ou onde foi es-
crito o dito juramento. Predomina a opinião de que foi redigido no quarto 
século antes de Cristo, talvez utilizando conceitos do pitagorismo, e que 
não constituía obrigação uniforme do médico grego, havendo vários rela-
tos contemporâneos de transgressão contumaz ao mesmo, especialmente 
no que diz respeito à eutanásia e ao aborto, mas para muitos médicos con-
figurava o padrão áureo de conduta moral (Edelstein, 1994; Leven, 1998; 
Jouanna, 1999; Markel, 2004). Temkin (1995) demonstrou a posterior iden-
tificação e incorporação pelo cristianismo primitivo dos preceitos hipocrá-
ticos, contribuindo para o domínio dessas ideias até a Idade Moderna.

Os gregos gostavam de juramentos e os utilizavam com frequên-
cia para costurar suas relações sociais (Miles, 2004). A estrutura do 
juramento é padrão para a época. Uma introdução evocando os deu-
ses relacionados com a medicina, uma conclusão com uma benção 
e uma maldição, entremeados pelas obrigações – no caso, compro-
missos para com os mestres e deveres para com os pacientes (Gracia, 
2008). Ao sistema de conselhos de medicina cabe hoje a aplicação da 
maldição.
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Além de tradicional rito de passagem há pelo menos 2500 anos, o tex-
to do juramento impressiona por revelar a percepção do médico grego 
de que o sucesso de sua atividade dependia de seu melhor empenho no 
interesse do paciente, de não provocar dano e da necessidade do segre-
do para a garantia da fidúcia. Estavam então estabelecidos os princípios 
fundamentais da deontologia médica: primum non nocere, dedicação e 
educação continuadas, e sigilo profissional.

Sucesso da atividade, na época, havia sido conceituado por Platão 
(428/427-348/347 a.C.) não como dinheiro, mas como melhora da saúde 
do paciente. A citação de Sócrates no A república (360 a.C.), de Platão 
(1993), é preciosa:

“– Ora, nenhum médico, na medida em que é médico, 
procura ou prescreve o que é vantajoso ao médico, mas 
sim ao doente? Pois concordamos que médico, no senti-
do rigoroso, é o que governa os corpos, e não o que faz 
dinheiro com eles. Ou não concordamos?” (342d)

Nessa época o conceito da profissão médica era muito elevado. Se-
gundo Jaeger (2001), “o médico aparece aqui como representante de 
uma cultura especial do mais alto grau metodológico e é, ao mesmo 
tempo, pela projeção do saber num fim ético de caráter prático, a per-
sonificação de uma ética profissional exemplar (...) Pode-se afirmar sem 
exagero que sem o modelo da Medicina seria inconcebível a ciência éti-
ca de Sócrates”.

Todavia, como hoje, nem todos seguiam preceitos morais áureos, e 
na Política (350 a.C.) de Aristóteles (384-322 a.C.), escrita poucos anos 
depois, encontramos um fragmento realista:

“(...) Não é próprio da coragem gerar dinheiro, e sim ou-
sadia, nem é próprio da arte militar e da medicina gerar 
dinheiro, e sim a vitória e a saúde, respectivamente; mas 
alguns fazem com que todas elas se voltem para o di-
nheiro, como se fosse seu fim, e a esse fim consideram 
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que todas elas devem concorrer.” (I, 9, 1258ª, 10-14, apud 
Platão, 2006)

Também o decoro profissional atinge na Grécia antiga seu apogeu, 
normatizado em vários dos textos do corpus hippocraticus. Além do si-
gilo, que por sua importância excede a regra de etiqueta e configura 
norma dentológica, muitas são as sugestões de postura ao médico. Res-
salte-se o contexto: época de separação da medicina da religião; época 
de recursos diagnósticos e terapêuticos restritos; época de expectativas 
limitadas de resultado.

Assim, no texto Sobre o médico (Perì ietroû, 1), encontra-se:

“A excelência do médico reside em ter boa cor e ser robus-
to na aparência, de acordo com sua compleição natural. 
Pois a maioria das pessoas entende que aqueles que não 
têm o corpo em boas condições não cuidam bem dos cor-
pos alheios. Em segundo lugar, que apresente um aspecto 
asseado, com vestimenta respeitável e perfumado com 
unguentos de bom aroma, que não ofereça odor suspeito 
em nenhum sentido. Porque tudo isto resulta em ser agra-
dável ao paciente.”

“Quanto ao seu comportamento, mostre preocupação 
em seu rosto, mas sem amargura. Porque, do contrário, 
parecerá soberbo e inumano; e aquele que é propenso 
ao riso e demasiado alegre é considerado grosseiro. E 
isto deve ser evitado ao máximo. Seja justo em qualquer 
situação, porque a justiça lhe será de grande ajuda. Pois 
as relações entre o médico e seus pacientes não são de 
pouca monta. Uma vez que eles se colocam nas mãos do 
médico, que em qualquer hora visita mulheres, jovens 
moças, e passa junto a objetos de muito valor. Para tanto, 
é necessário manter seu controle sobre tudo isto. Assim 
deve, pois, estar disposto o médico de corpo e alma.” (Hi-
pócrates, 1990)
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No Sobre o decoro (Perì euschemosýnes, 12 e 16), lê-se:

“Na visita tem presente a forma de sentar-se, a postura, a 
vestimenta, o porte de autoridade, a economia de pala-
vras, a réplica às objeções, o domínio de ti mesmo frente 
às dificuldades que surjam, o rigor para dominar a situa-
ção em momentos de alarme e a prontidão para atuar (...)”

“Faz tudo isto com calma e ordem, ocultando do doente, 
durante tua atuação, a maioria das coisas. Lhe dê ordens 
oportunas com amabilidade e doçura e distraia sua atenção; 
repreende-lhe às vezes estrita e severamente, mas outras 
vezes anima-o com solicitude e habilidade, sem mostrar-lhe 
nada do que lhe acontecerá nem de seu estado atual; pois 
muitos procuram outros médicos por causa desta declara-
ção, antes mencionada, do prognóstico sobre seu presente 
e futuro.”(Hipócrates, 1990)

Nos Preceitos (Parangelíai, 10), observa-se:

“Deve-se evitar, para angariar clientela, tanto o luxo 
dos lenços de cabeça como o perfume muito elabo-
rado. Pois por grande extravagância ganharás uma ca-
lúnia, mas por uma pequena ganharás fama de bom 
gosto. Na verdade, dar em uma parte é pouco impor-
tante, mas, em todas, é grave. Não suprime o desejo 
de agradar, porque é digno do prestígio do médico.” 
(Hipócrates, 1990; Hippocrates, 1995)

Embora essas orientações pareçam caducas à primeira leitura, desti-
tuídas de um pouco de paternalismo e acrescidas de maior respeito à 
autonomia, continuam aplicáveis.

Cláudio Galeno (131-200) incorporou e defendeu os princípios éticos 
hipocráticos no mundo romano. Em seu livro Que o melhor médico é tam-
bém filósofo encontramos:
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“Com a maior parte dos médicos acontece o mesmo 
que com a maioria dos atletas, desejam vencer as Olim-
píadas, mas não se esforçam em fazer algo para que tal 
coisa se cumpra. Efetivamente elogiam à Hipocrates e 
o consideram o melhor de todos, mas na hora de se 
assemelharem a ele fazem tudo menos isto.”

“De maneira que quem vai se dedicar à medicina não 
deve se contentar em desdenhar a riqueza, mas há de 
ser muito trabalhador. E evidentemente não é pos-
sível ser trabalhador aquele que se embebeda, que 
se sacia com comida e persegue constantemente os 
prazeres amorosos, em suma, aquele que se faz es-
cravo de seu sexo e de seu estômago. O verdadeiro 
médico se reconhecerá por ser amigo da modera-
ção, ao mesmo tempo que companheiro da verdade.”  
(Galeno, 2002)

Idade Média e Renascimento

Assim, o decoro e a deontologia foram os domínios da ética médica 
até a Idade Média, quando novas preocupações levaram ao desenvol-
vimento da chamada ética política ou, sem acepção necessariamente 
pejorativa, ética corporativa. Como outros ofícios, também os médi-
cos medievais passaram a se organizar em guildas, associações criadas 
para a defesa de interesses comuns, além de proteção e assistência de 
seus membros. Muito antes da guilda de Amsterdam encomendar a 
Rembrandt van Rijn (1606-1669) o famoso retrato de seus membros 
intitulado “A lição de anatomia do Dr. Tulp” (1632), os médicos de Paris 
(início do século XIII), Veneza (1258) e Florença (1296) já tinham se or-
ganizado (Jonsen, 2000). Entre as obrigações dos seus membros esta-
vam a de se ajudarem, protegerem o bem-estar e a honra da guilda e 
também socorrer os enfermos (Amundsen, 2004). Como existiam crité-
rios de entrada e obrigações mais explícitas, a autorregulação ganhou 
força. Não se tratava mais de reger apenas a relação entre o médico e 
o paciente, mas entre a medicina e a sociedade. Em troca do mono-
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pólio da arte de curar, gradativamente adquirido pelas guildas e seus 
sucedâneos, a sociedade exigia qualidade e universalidade de aten-
dimento médico, princípios fundamentais da ética política. Interesses 
da medicina passaram a suplantar os interesses do médico, bem como 
interesses da sociedade; eventualmente, os interesses do paciente. A 
ideia de bom conceito da profissão é acrescida à do bom conceito do 
profissional.

Manuais de conduta moral do médico continuavam a ser impressos, 
atualizando conceitos. De cautelis medicorum, publicado por Gabrielle 
de Zerbi (1445-1505) em 1495, na Itália, talvez seja, no tópico, o texto 
mais influente do Renascimento. Dividido em seis capítulos, dedicados 
sucessivamente às características do médico ideal, ao lugar de Deus na 
prática da medicina, a regras gerais de comportamento do médico, à 
relação com pacientes e familiares, à relação do médico com a esposa e 
outros membros do sexo feminino da família do paciente e, por último, 
à vida pessoal do médico.

Zerbi, ao lado de recomendações como “o médico deve se envolver 
com os estudos dia e noite”, ou “não se afaste de pacientes que você 
acha que não poderão pagá-lo, pegue o caso por piedade porque é a 
forma cristã de fazer e porque gera uma reputação louvável” (French, 
1993), tem momentos inspirados de ironia e pragmatismo como “me-
dicamentos caros curam rápido” ou a classificação da atitude dos pa-
cientes quanto ao pagamento das consultas, em modus divinus, modus 
diabolicus e modus humanus:

“Tripartida é a maneira como os pacientes se compor-
tam em relação ao médico. Uma, divina, quando o pa-
ciente, atormentado por uma doença grave, implora ao 
médico que lhe restabeleça a saúde. Diabólica quando, 
agora saudável, o paciente não só não paga o médico, 
como evita-o como se o mesmo estivesse marcado pelo 
diabo. Humana, quando durante a doença e após sua 
cura, paga o médico e o considera seu benfeitor e ami-
go.” (apud Prioreschi, 2007)
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Zerbi também sugere que “para ganhar e manter a confiança do 
paciente, o bom médico não deve participar de festividades, não 
deve cantar ou dançar ou tocar algum instrumento musical, e não 
deve caçar ou usar armas”, bem como “sua casa deve ser grande e 
óbvia para que todos saibam onde fica, suas roupas e comporta-
mento distintos e não plebeus, não deve sair para comprar comida e 
outras necessidades domésticas e não deve cultivar a terra” (French, 
1997).

Outro livro que documenta a prática, ou a má prática, médica no 
final do Renascimento é O médico pecador (Medicus peccans sive trac-
tatus de peccatis medicorum), publicado em 1684 por Ahsverius Fritsch, 
em Nuremberg. Entre os peccatis medicorum inclui a prática de medi-
cina sem aprendizado suficiente, a cobrança dos pobres, a sobretaxa 
aos ricos, o prolongamento do tratamento para aumentar os ganhos, a 
fuga de doenças contagiosas, e a revelação de segredos dos pacientes 
(Prioreschi, 2007).

Gregory e Percival
A partir de 1140, com o Reino da Sicília (Amundsen, 2004), por 

pressão das guildas, progressivamente leis foram sendo promulga-
das regulando a profissão de médico e estabelecendo o monopólio 
da arte de curar. Nos séculos XVIII e XIX o monopólio das guildas co-
meçou a ser questionado e em muitos países foram proibidas agre-
miações profissionais. Todavia, muitos dos princípios da ética cor-
porativa, notadamente aqueles relacionados com a função social da 
medicina, foram incorporados não só pela profissão como também 
pelos profissionais individualmente. A responsabilidade social do 
médico, que surgiu da barganha pelo monopólio, foi internalizada. 
O bom médico era competente, cortês e tinha preocupações sociais. 
Em suma, um cavalheiro.

Assim, chegamos ao cavalheiresco Iluminismo escocês e a duas fi-
guras fundamentais da ética médica anglo-saxã, que, como será visto 
mais tarde, serão de grande repercussão na ética médica brasileira: John 
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Gregory (1724-1773) e Thomas Percival (1740-1804) (Pellegrino, 1985; 
Burns, 1995; Jonsen, 2000; Porter, 2004).

Gregory, médico na Edimburgo de David Hume (1711-1776) e de 
Adam Smith (1723-1790), publicou em 1772 Lectures upon the duties and 
qualifications of a physician. Nesta obra centra as virtudes morais do mé-
dico no conceito de simpatia de Hume, formulado no Tratado da nature-
za humana” (2009), de 1738, onde se lê:

“Nenhuma qualidade da natureza humana é mais im-
portante, quer por si quer por suas consequências, do 
que a propensão que temos para simpatizar uns com os 
outros, para receber por comunicação suas inclinações 
e sentimentos, por mais diferentes sejam dos nossos, ou 
mesmo contrários.”

Escreve Gregory em suas Lectures:

“Eu agora menciono as qualidades morais especialmen-
te exigidas do caráter de um médico. A principal delas é 
a humanidade; aquele desconforto no coração que sen-
timos pelo infortúnio de nossos semelhantes, e como 
consequência incita em nós a forma mais potente de 
aliviá-los. A simpatia produz uma atenção ansiosa para 
mil pequenas circunstâncias que podem facilitar o alívio 
do paciente; uma atenção que o dinheiro nunca pode 
comprar; daí o indescritível conforto de ter um amigo 
como médico. A simpatia naturalmente atrai o afeto e 
a confiança de um paciente, o que, em muitos casos, 
é de suma importância para sua recuperação.” (apud  
MacCullough, 1993)

Gregory também defende que o médico deve preservar o sigilo pro-
fissional, atender os desejos dos pacientes quanto aos seus tratamentos, 
não esconder do paciente a verdade em situações graves, assistir aos 
moribundos e vestir-se e barbear-se de modo decente e cavalheiresco 
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(Jonsen, 2000). Aqui provavelmente vemos o início de uma ética médica 
genuinamente centrada na pessoa doente.

Percival, médico em Manchester, mas que havia estudado em Edim-
burgo, publicou em 1803 seu Medical ethics; or, a code of institutes and 
precepts, adapted to the professional conduct of physicians and surgeons 
(1985). Pela primeira vez são utilizadas as expressões “ética médica” e 
“código” na literatura moral médica (Jonsen, 2000). Embora tenha pro-
duzido um livro prático, ao contrário do texto filosófico de Gregory, 
Percival admitiu tanto a influência do iluminismo escocês do autor das 
Lectures quanto do anglicanismo de seu amigo Thomas Gisborne (1758-
1846), que pregava diversas obrigações dos homens para com a socie-
dade (Porter, 2004).

O Código de Percival foi motivado por uma crise. Em 1789, em virtu-
de de uma epidemia de tifo, os administradores da Manchester Infirmary 
resolveram ampliar de seis para doze o número de médicos que lá vo-
luntariamente trabalhavam. O corpo clínico reagiu mal, considerando 
o fato uma ofensa às suas capacidades profissionais. A enfermaria era 
dominada por cirurgiões de famílias tradicionais da cidade, pertencen-
tes ao partido conservador. As reformas eram defendidas por clínicos 
do equivalente, à época, ao partido liberal. Como até o final de 1791 ou 
início de 1792 a comunidade médica continuava dividida, foi solicitado 
a Percival que escrevesse um regulamento, nascendo assim o primeiro 
capítulo do código, que versa sobre a relação entre médicos em hos-
pitais. Percival era respeitado na comunidade médica e, curiosamen-
te, havia escrito três livros de contos, fábulas e reflexões morais para 
instrução dos filhos pelos pais (1775, 1781 e 1789) (Pellegrino, 1985; 
Pickstone, 1993).

Ao final de 1792 o primeiro capítulo ficou pronto, estabelecendo regras 
de conduta para os médicos, clínicos ou cirurgiões, dentro de um hospital, 
tanto para com os pacientes como entre si. A publicação parcial em 1794, 
com circulação restrita e boa acolhida, levou a ampliação e publicação de-
finitiva do Medical ethics em 1803, um ano antes do falecimento do autor, 
agora acrescido de capítulos sobre a prática geral privada, a difícil relação 
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com os boticários e os deveres profissionais em casos que necessitassem 
de conhecimentos legais (Percival, 1985; Pellegrino, 1985).

Medical ethics também foi concebido como instrução aos filhos. En-
quanto o escrevia, sofreu a perda de dois: um estudante de medicina e 
outro, pastor anglicano. Dedica o livro a um terceiro, também estudante 
de medicina, exemplo da preservação da natureza familiar da profissão 
desde os Asclepíades. Diz Percival:

“Permita-me, meu querido filho, lhe oferecer este Ma-
nual de Ética Médica. Na sua composição, meus pen-
samentos estavam dirigidos ao seu excelente Irmão 
falecido, com o impulso carinhoso do amor paternal, 
e nenhuma regra moral foi moldada sem o seu de-
sígnio como propósito secreto e um desejo apreen-
sivo que ela poderia influenciar sua conduta futura.”  
(Percival, 1985)

O art. I do Capítulo I tornou-se um clássico:

“Médicos e cirurgiões hospitalares devem exercer seu 
mister para com os doentes, com a devida impressão da 
importância de sua profissão, refletindo que o bem-estar, 
a saúde e a vida daqueles a eles confiados dependem de 
sua perícia, atenção e fidelidade. Eles devem também 
meditar, para na sua postura unir carinho com determi-
nação e condescendência com autoridade, inspirando na 
mente de seus pacientes gratidão, respeito e confiança.”  
(Percival, 1985)

Nascido de problemas de relacionamento entre médicos, o Código 
de Percival estimula a cortesia entre os profissionais, inclusive entre 
médicos e boticários, normatiza a conferência clínica, exige regras ex-
plícitas de divisão de função entre clínicos e cirurgiões e reconhece 
que, embora no atendimento hospitalar filantrópico o paciente não 
possa escolher seu médico assistente, eventualmente concordar com 
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suas preferências é benéfico para sua recuperação. Percival também 
salienta que o médico não deve concordar com a prescrição de medi-
camentos mais baratos aos pobres ou com a falsa economia da super-
lotação de enfermarias, procurando o tratamento igualitário com os 
ricos. (Percival, 1985)

Percival, argumentando que todos os médicos que trabalham em 
uma instituição são responsáveis e guardiões mútuos da honra, estabe-
lece que os mesmos não devem revelar publicamente fatos ocorridos na 
instituição, exceto frente ao corpo de cavalheiros da mesma para julga-
mento e adoção de medidas apropriadas. (Percival, 1985)

Os artigos XIV e XV do Capítulo I tratam da pobreza dos registros hos-
pitalares, mostrando que a queixa é antiga.

Gregory e Percival, de forma filosófica ou pragmática, respectivamen-
te, harmonizaram os interesses da medicina e da sociedade, dos médi-
cos e dos pacientes, com simpatia pela pessoa. Todavia, especialmente 
no caso da ética virtuosa de Percival, observa-se acentuado grau de pa-
ternalismo (Pellegrino, 1985), como não poderia ser diferente na época.

Associação Médica Americana (AMA)
A repercussão do Medical ethics na Grã-Bretanha foi pequena, mas 

cruzando o Atlântico as ideias de Percival se universalizaram por meio 
da AMA (Baker e col., 1999).

Também o Código de Ética da AMA foi motivado por uma crise. Efe-
tivamente, a própria AMA foi fruto de uma crise na educação médica 
nos Estados Unidos da América. Desde a independência havia herdado 
o modelo britânico, algo semelhante ao que o Brasil herdou de Portu-
gal, onde a educação médica era feita por longo treinamento em serviço 
com profissionais atuantes, seguido de uma prova. Em 1803 o estado de 
Massachusetts passou a permitir que o diploma médico emitido pela 
Universidade de Harvard substituiria o treinamento prático seguido de 
exame, alterando a forma de qualificação do médico. Outros estados 
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aprovaram normas semelhantes e rapidamente o diploma universitário, 
de obtenção mais barata, rápida e com maior prestígio, substituiu o mé-
todo antigo. Muito mais barata e rápida, uma vez que no início do século 
XIX o número de escolas médicas passou de quatro para quarenta, o nú-
mero de alunos de quinze para mais de mil, a duração do período letivo 
anual de seis para quatro meses, e a duração total do curso de medicina 
para três anos letivos. Era necessário uniformizar e qualificar a formação 
do médico (Baker e col., 1999).

Em 1846, em Nova York, 122 delegados de diversas sociedades médi-
cas americanas reuniram-se em convenção com o objetivo de resolver 
o problema da formação. Frente ao iminente fracasso da iniciativa, a 
pedido de Isaac Hayes (1796-1879) foi aprovada uma nova convenção 
para 1847, na Philadelphia, e criada s comissões para organizar uma 
associação médica americana, estabelecer normas uniformes de qua-
lificação do médico e redigir um código de ética nacional (Baker, 1995; 
Baker e col., 1999).

A comissão de elaboração do código, composta por sete membros 
presididos por John Bell, elaborou e apresentou a proposta do texto, 
aprovada em 7 de maio de 1847 na mesma convenção que criou a Asso-
ciação Médica Americana (Hayes, 1995; Baker, 1995; Baker e col., 1999).

Aparentemente, Hayes foi o principal redator do código, saindo como 
autor na versão original, mas por timidez ou modéstia e receio de antis-
semitismo absteve-se da presidência da comissão. Em nota introdutória 
declara débito aos textos do aristocrata cristão Percival e de Benjamin 
Rush (1743-1813), médico signatário da Declaração da Independência 
americana também formado em Edimburgo (Bell e col., 1995; Baker, 
1995). A influência de Gregory e Percival é realmente grande, mas ajus-
tes importantes foram realizados, como o expurgo das distinções entre 
classes sociais presentes no texto inglês.

É criado um interessante sistema de reciprocidade de deveres e direi-
tos entre médicos e sociedade, assim explicado na introdução ao código 
redigida por Bell à época:
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“Todo dever ou obrigação implica, tanto por equidade 
quanto para que seja cumprido com sucesso, um direito 
correspondente. Assim como é dever do médico acon-
selhar, é seu direito ser escutado com atenção e respeito. 
Ao ser exigido que arrisque sua saúde e vida em bene-
fício da comunidade, tem a justa pretensão, em retor-
no, que todos os seus membros, coletiva ou individual-
mente, lhe auxiliem na realização do seu mister e, por 
compaixão e consideração máximas, evitem chamados 
importunos e inúteis e exaustão desnecessária de sua 
benevolente simpatia.” (Bell, 1995)

Este modelo de código, onde deontologia e diceologia médicas se 
misturam, agradou e continua agradando aos médicos, facilitando a 
aceitação da regulação. Assim, aos deveres dos médicos para com seus 
doentes correspondiam as obrigações dos doentes para com os médi-
cos; aos deveres da profissão para com o público correspondiam obriga-
ções do público para com a profissão, e também eram previstos deveres 
dos médicos entre si e para com a profissão em geral.

Desde então, o Código de Ética da AMA não se mantém estático. 
Já em 1880 haviam reclamações, fundadas no liberalismo, onde mé-
dicos não admitiam o questionamento de sua liberdade profissional. 
Em 1903 os rebeldes conseguiram revogar tanto o código quanto os 
mecanismos autorregulatórios internos da AMA, aprovando princí-
pios éticos apenas orientadores da ação do médico. A desregulação 
se mostrou ruim, sendo reimplantados tanto os órgãos julgadores, 
em 1911, quanto a obrigatoriedade do cumprimento aos princípios 
éticos em 1912. Em 1957 o código sofreu radical mudança estrutu-
ral, abandonando o formato Percival-Hayes e passando a ser compos-
to por apenas poucos princípios fundamentais, suplementados por 
extensa jurisprudência, mais de acordo com o formato da legislação 
anglo-saxã (Baker e col., 1999).

Como exemplo da versão original do Codigo de Ethica Medica adopta-
do pela Associação Medica Americana (1974), transcrevemos os dois pri-
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meiros parágrafos do art. 1o, conforme publicados em 31 de outubro de 
1867 na Gazeta Medica da Bahia, de Salvador:

“Art. 1o – Deveres dos médicos para com seus doentes

§ 1o – O medico não só deve estar sempre prompto a 
obedecer aos chamados dos doentes, como tambem 
deve ter em mente a grandeza de sua missão, e a respon-
sabilidade em que incorre habitualmente no seu desem-
penho. Estas obrigações são as mais restrictas e severas; 
porque não ha tribunal, além da propria consciencia, 
que imponha penas por descuido ou negligencia.

Os médicos devem, portanto, curar dos doentes com a 
devida convicção da importancia de seu ministério, re-
flectindo que o bem estar, a saude, e as vidas d’aquelles 
que estão a seu cargo, dependem de sua pericia, atten-
ção e fidelidade. Em seu procedimento devem também 
reunir a brandura à firmeza, e a condescendencia a au-
thoridade, de sorte que inspirem ao animo dos doentes 
a gratidão, o respeito e a confiança.

§ 2o – O medico deve tratar com attenção, constancia e 
humanidade todos os casos a seu cargo.

À imbecilidade e aos caprichos dos doentes deve con-
ceder-se uma desculpa razoavel. O segredo e o escru-
pulo, exigidos por circunstancias particulares, devem 
ser restrictamente observados; e as relações familiares e 
confidenciaes a que os medicos são admittidos em suas 
visitas profissionaes devem ser tratadas com discrição e 
com o mais escrupuloso respeito à fidelidade e à honra.

A obrigação do segredo estende-se alem do periodo dos 
serviços profissionaes; nenhuma particularidade da vida 
pessoal e domestica, nenhuma fraqueza de organização 
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ou defeito de caracter, observado durante a assistencia 
profissional, póde jamais ser divulgada pelo medico, ex-
cepto quando, imperativamente, for obrigado a fazel-o.

A força e a necessidade d’este dever são tão grandes que 
os profissionaes, em certas circumstancias, teem sido 
protegidos na observância do segredo pelos tribunaes 
de justiça.”

Brasil

Com a publicação soteropolitana de 1867 chegamos ao Brasil, e o 
Código de Hayes, Percival e Gregory é o primeiro aqui transplantado, 
publicado no reinado de D. Pedro II (1825-1891). A medicina, advocacia 
e engenharia eram as chamadas profissões imperiais, uma vez que por 
influência direta de seus praticantes junto ao monarca conseguiram le-
gislação regulamentadora de monopólio (Coelho, 1999), mas careciam 
textos disciplinadores da moral médica.

Não que inexistissem problemas éticos. O médico cristão novo Simão 
Pinheiro Morão (1618-1685), condenado pela inquisição portuguesa por 
práticas judaizantes a cinco anos de Brasil (Walter, 1965; Corrêa-Neto, 
2007), deixou longo manuscrito escrito em 1677 e publicado apenas em 
1965, intitulado “Queixas repetidas em ecos dos arrecifes de Pernambu-
co contra os abusos médicos que nas suas capitanias se observam tanto 
em dano das vidas de seus habitantes”, onde se lê:

“Combatido de várias tempestades do mundo, compe-
lido dos ventos contrários do tempo e submergido das 
ondas mais encrespadas dos mares, um pobre médico 
peregrino tomou porto nas praias de Pernambuco, duvi-
doso se nelas acharia aquele sossego com que a sua es-
perança o animava; (...) E ouviu uns ecos tristes, que eles 
repetiam [os arrecifes] (...) lastimando-se de não conhe-
cerem os seus habitadores as propriedades dos animais 
que criavam e, sobretudo, dando brados ao céu, que vin-
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do dele a Medicina, a adulteravam de tal maneira que de 
racional a faziam empírica e desta, como de Mãe, nas-
ciam tantos abusos médicos, ou filhos tão adulterinos, 
que sendo a Medicina criada de Deus para remédio dos 
homens, a faziam verdugo de suas vidas.” (Morão, 1965)

Também na introdução brasileira à publicação, em 1867, da tradu-
ção do Código da AMA, provavelmente Antonio Pacífico Pereira (1846-
1922), então jovem diretor da Gazeta Médica da Bahia, queixava-se de 
dificuldades sentidas pelos médicos. Queixas essas cujos ecos ouvimos 
até hoje:

“Há muito que tínhamos reconhecido a necessidade, e 
assentado no propósito de entrar em algumas conside-
rações acerca do exercício da medicina entre nós, e do 
modo porque, em geral, o compreendem hoje alguns 
médicos e o público (...) Cada uma das diversas faces 
desta questão importante daria margem para largos co-
mentários, se agora nos chegasse o tempo e o espaço 
para desenvolver (...) Os estados mandam outorgar aos 
médicos um diploma como prova de sua aptidão profis-
sional, para garantia dos direitos que lhes dão a sua po-
sição e o seu ministério na sociedade; mas não lhes dão 
para que abusem dele, nem desses direitos, e não con-
vertam a nobre profissão a que pertencem numa mera 
indústria, numa especulação mercantil (...) Em nenhum 
país é mais necessária a confraternidade e a união da 
classe médica do que no Brasil, onde nos vemos desaju-
dados da proteção oficial contra a invasão crescente do 
charlatanismo, contra a impostura e a rotina; onde o tra-
balho científico é ainda acoroçoado, onde temos tudo a 
fazer.” (AMA, 1974)

As primeiras tentativas nacionais de codificação partiram do movi-
mento sindical, elaborando textos em 1929, 1931 e 1945. Em 1953, a As-
sociação Médica Brasileira elaborou seu Código de Ética, que por força 
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da Lei 3.268, de 30.9.1957, foi oficialmente adotado até que o Conselho 
Federal de Medicina, criado pelo mesmo dispositivo legal, aprovasse 
em 1964 o seu Código de Ética Médica, publicado apenas em janeiro de 
1965 – o qual foi posteriormente substituído pelo Código Brasileiro de 
Deontologia Médica de 1984, que antecedeu o Código de Ética Médica 
de 1988, agora revisto (Corrêa-Neto, 2005(a); Neves, 2008).

A criação dos conselhos federal e regionais de medicina republicanos, 
órgãos regulamentadores da profissão, só ocorreu em 1957, no gover-
no do médico Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976), mas atual-
mente a medicina está longe de ser considerada profissão presidencial. 
Neste sistema os códigos balizam a conduta moral do médico brasilei-
ro, facilitando a difícil tarefa dos conselhos na resolução de conflitos na 
atividade profissional, com “credibilidade entre os pares para condenar 
os infratores e credibilidade frente à sociedade para inocentar aqueles 
acusados injustamente.” (Corrêa-Neto, 2005-b).

Bioética
O século XX assistiu ao crescimento de novo tema permeando o pen-

samento moral médico: a bioética. Se as regras de decoro e deontologia 
se aplicam ao médico e sua particular relação com o paciente, se as nor-
mas de ética política ou corporativa se aplicam à medicina e sua intera-
ção com a sociedade, o campo bioético é multidisciplinar, transcende a 
medicina, envolvendo o direito, a biologia, a teologia e quaisquer outras 
disciplinas envolvidas com a vida.

Do ponto de vista médico, duas situações precipitaram seu surgimen-
to. O grande desenvolvimento científico e tecnológico que passou a 
permitir a intervenção em situações limítrofes como o início e o fim da 
vida ou o código genético, e a quebra da autoridade do médico pelo 
exercício da autonomia da vontade pelo paciente.

Ações médicas cuja repercussão ultrapassa os limites da medicina exi-
gem avaliação multidisciplinar adequada, sob pena de vícios na inter-
pretação dos potenciais riscos e benefícios.
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“Em Hiroshima e Nagasaki, a física perdeu a sua inocência. Pouco an-
tes, em Dachau e Auschwitz, tinha-a perdido a medicina” (Gracia, 2008). 
As atrocidades perpetradas pelos cultos e tecnicamente bem formados 
médicos alemães durante a Segunda Guerra Mundial chocaram o mun-
do e provocaram a elaboração do Código de Nuremberg em 1947 (Ka-
novitch, 1998; Deutsch, 1998). Antes, Gerhard Armauer Hansen (1841-
1912) e Franz Nissl (1860-1919) já haviam sido condenados por abusos 
em experimentação humana. Depois, o caso Tuskegee (1932-1972) re-
velou a necessidade de vigilância constante. Há muito os objetivos da 
medicina e da ciência tinham se dissociado.

O consentimento informado, internacionalmente instituído e regula-
do pelo Código de Nuremberg, um código elaborado com o intuito de 
regular a pesquisa em seres humanos, transcendeu os limites da experi-
mentação e invadiu a prática clínica corriqueira nos países democráticos, 
plurais e com população de alta escolaridade, onde os direitos humanos 
são respeitados. O exercício da autonomia pelos doentes modificou de-
finitivamente a relação médico-paciente e, em consequência, o padrão 
de comportamento moral do médico.

O conceito de autonomia da vontade elaborado por Immanuel Kant 
(1724-1804) ou, na forma provocativa de Schneewind (1999), inventa-
do por ele, demorou muito para ser aplicado na medicina. A tradição 
paternalista da profissão, herança de quando medicina e religião eram 
unidas, mantida pela deontologia médica que reforçava deveres inques-
tionáveis para com o paciente, fortalecida pela interiorização da nobre 
função social do médico advinda da ética política, e ressaltada pela exal-
tação da ciência como verdade absoluta, impediu que tanto médicos 
como pacientes ousassem discutir a autoridade da figura que simulta-
neamente personificava pai, sacerdote e bom cientista.

Segundo Gracia, ao salientar o papel da autonomia e da substituição 
da ordem natural pela ordem moral na gênese da bioética:

“Desde as origens da medicina ocidental, ou seja, desde 
os escritos que a tradição atribuiu ao médico grego Hi-
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pócrates de Cós, a ética médica tem utilizado, para dis-
cernir o bem do mal, um critério de caráter “naturalista”. 
Independentemente de corresponder ou não àquilo que 
desde o início do século XX é conhecido com o nome de 
“falácia naturalista”, este critério identificou o bem com 
a “ordem” natural, e considerou mal a sua desordem. A 
natureza é obra de Deus, dirão os teólogos cristãos da 
Idade Média, e consequentemente a ordem natural é for-
malmente boa.

(...) a relação médico-doente, enquanto relação social e 
humana, deveria realizar-se também segundo uma or-
dem (...)

O dever do médico era “fazer o bem” ao paciente, e o 
deste era aceitá-lo (...)

O médico foi para o corpo o que o monarca foi para a re-
pública: um soberano absoluto e absolutista, até as revo-
luções democráticas modernas, sempre oscilante entre o 
paternalismo das relações familiares e a tirania das rela-
ções escravagistas.” (Gracia, 2008)

No modelo principialista de bioética de Beachamp e Childress (2009), 
beneficência e não maleficência são herdeiros da deontologia, justiça da 
ética política ou corporativa e autonomia à inovação.

Pesquisa em seres humanos, pesquisa em animais, limites da autono-
mia, procriação, manipulação genética, terminalidade da vida, princípio 
da precaução e o direito das relações futuras são temas bioéticos que vêm 
sendo assimilados pela moral médica e cuidadosamente codificados.

O código brasileiro revisto e atualizado
O Código de Ética Médica de 1988, elaborado em convenção no Hotel 

Glória, no Rio de Janeiro, em 1987, foi avançado para a época. Entre seus 
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artigos podemos identificar os quatro domínios do pensamento moral 
médico, e construir, ou desconstruir, a história da codificação universal, 
passando por Hipócrates, Hume, Kant, Gregory, Percival, Hayes, Beau-
champ, Childress e muitos outros. Mas duas décadas se passaram e ajus-
tes se tornaram necessários, tanto de estrutura quanto de conteúdo.

No conteúdo, além da óbvia atualização técnico-científica, era necessá-
ria a tentativa de resolução de problemas particulares da prática médica 
nacional como, por exemplo, a melhor regulação de potenciais conflitos 
de interesse envolvendo médicos e a indústria de medicamentos e outros 
produtos e serviços de saúde, e a inibição das interferências abusivas do 
sistema privado de planos de saúde na atividade profissional do médico.

Na estrutura havia problemas graves, tanto na abrangência quanto na 
possibilidade de punição por infração a princípios fundamentais. O texto 
era dúbio quanto à punibilidade de médicos em cargos não exclusivos 
da profissão, mas relacionados com a medicina, como os de secretários 
de saúde. O médico utilizava a profissão para pleitear essas funções, mas 
quando as exercia não queria ser regulado pelo código de ética.

Diferente da maioria dos códigos de ética médica contemporâneos, 
onde um conjunto de princípios gerais que regem o exercício da profis-
são, explicitamente não puníveis, são seguidos por um rol de situações 
específicas cuja infração é passível de punição, a aplicação do Código 
de 1988 permitia processo e punição por infração a princípios funda-
mentais (Spicer, 2004). Além de configurar cerceamento de defesa, uma 
vez que a redação de princípios é usualmente geral e inespecífica, além 
de potencialmente facilitar o autoritarismo regulatório ao exigir o cum-
primento absoluto de uma moral áurea transferindo poder interpreta-
tivo excessivo ao corpo julgador, inibia a possibilidade de inclusão de 
princípios éticos indicativos dos caminhos futuros da profissão, ainda 
não passíveis de cumprimento por todos os médicos, com função mais 
orientadora que coercitiva.

Em agosto de 2009, reunidos em convenção no Clube Sírio, em São 
Paulo, após quase dois anos de estudos preparatórios, com comissões 
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estaduais e nacionais multidisciplinares, consulta pública pela internet 
e cerca de três mil propostas de modificação, quase quatro centenas 
de médicos, delegados de toda a Federação, revisaram e atualizaram o 
código.

No conteúdo, os avanços envolveram áreas importantes como con-
flitos de interesses, ensino médico, terminalidade da vida, novas tecno-
logias e autonomia profissional. Não houve ousadia, até porque a co-
dificação da moral médica é popa e não proa do pensamento médico, 
embora discussões tenham envolvido a possibilidade de ampliação do 
respeito à autonomia dos pacientes e a inclusão de obrigações para o 
corpo em morte encefálica.

Na estrutura, a mudança foi radical. Sem abandonar o tradicional mo-
delo de Percival-Hayes, herdado do Código da AMA de 1847, o código 
foi tripartido em princípios fundamentais, diceologia e deontologia, an-
tecedidos por um preâmbulo e seguidos de disposições transitórias. Os 
princípios fundamentais ficaram isentos de punibilidade; a diceologia, 
exigível aos médicos responsáveis técnicos por instituições de saúde, e 
a deontologia, reforçada com capítulos e artigos novos.

A utilização de conhecimento advindo do estudo da medicina, seja 
no atendimento a pacientes seja no ensino, pesquisa, administração de 
serviços de saúde ou em áreas espúrias como o interrogatório policial e 
a tortura, define o escopo do código.

Para além da deontologia ou ato de coerção socialmente organiza-
do, fruto da “dissimetria inicial do encontro entre o profissional deten-
tor de uma competência técnica que lhe confere poder exorbitante e 
o usuário, que por esse fato se encontra sob sua dependência” (Siroux, 
2003), o Código de Ética Médica revisto e atualizado em 2009 tem fun-
ção tanto educativa quanto reflexiva sobre o futuro da moral médica 
brasileira.

Já assistimos a falência da ética hipocrática na resolução de conflitos 
entre a medicina e a sociedade, da ética política ou corporativa na dis-
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cussão multidisciplinar bioética, e estamos observando a dificuldade da 
bioética principialista na solução de dilemas envolvendo interesses in-
dependentes de múltiplos sujeitos. Outras crises já motivaram grandes 
avanços no pensamento moral médico, posteriormente acomodados 
em nossos códigos.

Finalizamos com uma citação dos Preceitos (Parangelíai, 6), do corpus 
hippocraticus: “(...) onde há amor pelo homem [philanthropia], há amor 
pela arte [philotechnia]” (tradução do autor, Hipócrates, 1990; Hippocra-
tes, 1995), salientando a necessária mescla de retidão moral e conheci-
mento técnico-científico para o pleno e ético exercício da profissão de 
médico.
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A estratégia da reconstrução do novo Código de 
Ética Médica 

Nedy Neves

Introdução
No período de 1867 a 1988 o Brasil conviveu com oito códigos de ética 

médica. Esses documentos contêm princípios norteadores de comporta-
mento médico e foram enriquecidos com a criação do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), em 1945. Acredita-se que a necessidade de tantos regimen-
tos foi motivada pela intenção de torná-los atuais, em lugar de constituírem 
leis cristalizadas no tempo, podendo se tornar inexequíveis (Neves, 2005).

De acordo com Martin (1993), a emergência dos códigos de ética mé-
dica no Brasil situa-se na tradição ocidental da medicina marcada pela 
escola de Hipócrates e modificada por influências judaico-cristãs no pe-
ríodo medieval.

O crescente desenvolvimento de novos conhecimentos científicos des-
tacou dois elementos da ética médica, a virtude e a competência do mé-
dico. À medida que a medicina evoluiu tecnicamente, mais ênfase foi dada 
à competência e menos valor ao caráter do médico. O profissional liberal 
benigno começou a trabalhar ao lado de médicos funcionários públicos e 
de empresas. Nesse trajeto, costumes antigos, como atender aos pobres de 
forma gratuita, deixaram os códigos como obrigação (Martin, 2002). 

Observa-se que os médicos tornam-se cada vez mais bem formados 
científica e tecnicamente, além de terem alta tendência à especialização. 
Esses acontecimentos denotam mudança de paradigma e deflagram a 
necessidade de formação mais ampla em humanidades (Martin, 2002). 

A partir do Código de Ética Médica (CEM) de 1988 emerge a figura do 
médico cujo mundo não se restringe ao universo do seu paciente e que 
tem uma consciência social. Assim, abre-se a possibilidade de reflexão 
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sobre os direitos humanos como categoria fundamental para a atuação 
ética do médico (Martin, 2002). Portanto, o código citado tem suas raízes 
e está centrado numa visão humanista. Por esse motivo, acredita-se que 
esse eixo é o fator desencadeante para o paradigma emergente – o da 
benignidade humanitária. Essa ideologia é norteadora do comportamen-
to dos médicos que admitem o diálogo com o paciente e desencadeia a 
edificação da cidadania. 

Esse axioma é visível no art. 1º do CEM de 1988, quando afirma:

“A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser 
humano e da coletividade e deve ser exercida sem dis-
criminação de qualquer natureza.”

França (2000) descreve que o Código de Ética Médica de 1988 foi pro-
duzido para representar não apenas um repositório de “ética codificada”, 
analisar o significado e a natureza do comportamento médico, mas aci-
ma de tudo, um compromisso do médico em favor da sociedade. Dessa 
forma, o pensamento do Preâmbulo representa a consolidação dos prin-
cípios éticos assumidos com a sociedade. 

d’Avila (2002) acredita que o CEM deve ser reformulado regularmente 
para contemplar os anseios da comunidade e incluir novas tecnologias. 
Propõe também reformulação no ensino de Ética Médica nas escolas 
médicas, abrangendo-se filosofia, antropologia e sociologia no aprendi-
zado dos futuros profissionais.

Considerando-se que os princípios de uma sociedade não são estan-
ques, mas mutáveis, é recomendável haver análise crítica e revisão pe-
riódica do Código de Ética Médica. Dessa maneira, pode-se evitar que se 
torne retrógrado em relação ao pensar ético da humanidade contempo-
rânea (Neves, 2008). 

Acredita-se que o CEM aprovado em 1988 é grande conquista para 
a sociedade brasileira, porquanto abarca a mentalidade e a ideologia 
humanistas. Entretanto, os autores consultados sugerem sua revisão 
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periódica, com vistas à necessidade de atualização permanente para 
apreciar novos procedimentos inerentes à evolução tecnológico-
científica. 

Fundamentado nessas considerações o vice-presidente do Conselho 
Federal de Medicina, Roberto d’Avila, apresentou um projeto de revisão 
do Código, cuja proposta foi aprovada por unanimidade no pleno na-
cional, durante o II Encontro dos Conselhos de Medicina, realizado em 
setembro de 2007, na sede do CFM, em Brasília. Na ocasião, o próprio 
proponente foi encarregado de coordenar a Comissão Nacional de Revi-
são do Código de Ética Médica (CNR-CEM) e a composição dos membros 
responsáveis pelo estudo.

Estruturação das comissões
O coordenador da CNR-CEM, Roberto d’Avila, decidiu dispor a comis-

são com um representante de cada região. Assim, Júlio Rufino Torres tor-
nou-se responsável pela região Norte; Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, 
pela região Nordeste; José Fernando Maia Vinagre, pela região Centro-
Oeste; Henrique Carlos Gonçalves, pela região Sudeste, e Ylmar Corrêa 
Neto, pela região Sul. A Associação Médica Brasileira (AMB) e a Federa-
ção Nacional dos Médicos (Fenam) foram respectivamente representa-
das por Aldemir Humberto Soares e Eduardo Santana. 

Com o objetivo de aprofundar e fundamentar o estudo da revisão 
do Código, alguns consultores foram convocados: Miguel Kfouri Neto, 
desembargador e presidente da Associação dos Magistrados do Para-
ná; Diaulas Ribeiro, promotor de Justiça do Ministério Público do Dis-
trito Federal e Territórios (MPDFT); José Eduardo de Siqueira, membro 
titular da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e ex-presi-
dente da Sociedade Brasileira de Bioética (SBB); Leo Pessini, bacharel 
em Teologia pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma/Itália e 
vice-reitor do Centro Universitário São Camilo; Armando Otávio Vilar 
de Araújo, ex-juiz de Direito; Luiz Roberto Londres, mestre em Filosofia 
pela PUC-RJ; Nedy Maria Branco Cerqueira Neves, professora de Éti-
ca Médica e Bioética da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
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(EBMSP); Simônides da Silva Bacelar, pesquisador em Língua Portu-
guesa, Linguística e Linguagem Médica pela Universidade de Brasília 
(UnB), e Giselle Crosara Lettieri Gracindo e Valéria de Carvalho Costa, 
assessoras jurídicas do CFM.

A CMR-CEM contou com o apoio do Setor de Tecnologia da Informa-
ção do CFM, onde o servidor Goethe Ramos responsabilizou-se por dis-
ponibilizar as informações no site do CFM, o que permitiu a participação 
de toda a comunidade médica e não médica no processo de reformula-
ção do CEM. Houve cooperação essencial dos funcionários do Departa-
mento de Comissões e Câmaras do CFM, Claudia Brandão, Kelly Oliveira, 
Dulce Araújo e Sandro Guedes. 

Os conselhos regionais de medicina foram encarregados de estruturar 
as comissões estaduais de revisão do CEM, dispondo de representantes 
do conselho, sindicato e associação médica locais para participarem de 
forma ativa no processo de sistematização das discussões e construção 
do novo CEM.

Em 9 de maio de 2008, o então presidente do CFM, conselheiro Ed-
son de Oliveira Andrade, no uso de suas atribuições e de acordo com a 
Lei 3.268, de 30 de julho de 1957, assinou a Portaria CFM 23/08, cons-
tituindo a CNR-CEM com a seguinte composição: Roberto Luiz d’Avila 
– coordenador; José Fernando Maia Vinagre; Armando Otávio Vilar de 
Araújo; Júlio Rufino Torres; Carlos Vital Tavares Corrêa Lima; Henrique 
Carlos Gonçalves; Ylmar Corrêa Neto; Miguel Kfouri Neto; José Eduardo 
de Siqueira; Luiz Roberto Londres; Diaulas da Costa Ribeiro; Eduardo 
Santana; Aldemir Humberto Soares; Leocir Pessini; Nedy Maria Branco 
Cerqueira Neves e Giselle Crosara Lettieri Gracindo.

Foi criado o Regimento Interno da CNR-CEM, para estabelecer as 
normas de funcionamento, e estabelecido que seus membros não 
seriam remunerados, pois seus trabalhos seriam considerados pres-
tação de relevante serviço público. Todavia, as despesas com via-
gens e estadia seriam custeadas pelo CFM, desde que relacionadas 
às suas atividades.



A medicina para além das normas 63 

Entre as normas, ficou instituído elaborar plano de trabalho; fomentar o 
debate amplo e participativo de toda a classe médica brasileira, visando re-
formular os preceitos técnicos e morais da medicina que necessitem ade-
quação às transformações sociais e profissionais do momento atual; analisar 
as resoluções do CFM, a fim de sistematizá-las no próprio Código de Ética 
Médica; incentivar a discussão em torno da construção de novos paradigmas 
a respeito da ética médica, com vistas à renovação de critérios para a prática 
profissional; propor modificações nas resoluções do CFM ou, mesmo, suas 
revogações totais ou parciais, sempre que houver conflitos conceituais entre 
essas e as determinações da revisão no novo CEM; promover a realização 
de jornadas, seminários e grupos de discussão com o intuito de incentivar a 
participação de toda a sociedade na revisão do Código, por meio, inclusive, 
de consultas públicas, e dar ampla divulgação à revisão do novo CEM.

Ficou determinado que a CNR-CEM se reuniria mensalmente, na sede 
do CFM, em Brasília, em caráter ordinário e extraordinariamente, sempre 
que necessário, por iniciativa do coordenador. As reuniões entre a CNR-
CEM e as comissões estaduais foram realizadas por região e ocorreram 
no período final de 2008. A primeira ocorreu em setembro, em Manaus, 
com as comissões da região Norte; em outubro, com as do Nordeste, em 
Recife; em novembro, com as do Centro-Oeste, em Brasília; e em dezem-
bro, com as do Sul e Sudeste, em São Paulo. 

O estudo teve início com a reflexão sobre a estrutura do novo CEM. 
Discutiu-se que teria o preâmbulo; os princípios fundamentais, que repre-
sentariam o ideário do exercício ético da medicina; os direitos dos médicos 
(diceologia), com necessidades mínimas para o exercício ético da profissão 
e, por fim, os deveres (deontologia) dos médicos, que seriam as normas 
mínimas de conduta profissional passíveis de punição caso infringidas. 

Janus
O coordenador da CNR-CEM, Roberto d´Avila, propôs a figura de Janus 

como símbolo mitológico para representar a ideia do estudo da revisão 
do CEM (Torres, 2008). Janus é um dos deuses da mitologia romana, que 
originou o nome do mês de janeiro, responsável pela abertura de cada 
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ano. Era o porteiro celestial, sendo representado por duas cabeças, ou 
seja, bicefalia com duas faces em disposição oposta, aludindo ao passa-
do e ao futuro (Torres, 2008). 

A escolha de Janus foi indicada para valorizar o passado por meio dos 
códigos anteriores, inclusive o de 1988, ainda vigente na ocasião da re-
visão, ao tempo em que se mantinha o olhar para o futuro, contendo as 
novas descobertas do presente (Torres, 2008). Assim, o símbolo de Janus 
passou a integrar a CNR-CEM como princípio de respeito a todos os có-
digos de ética médica que normatizaram a profissão no Brasil, compre-
endendo o imperativo de elaborar um código ainda mais abrangente, 
educativo e contextualizado. 

Construção
Para reestruturar o CEM observou-se que entre suas normas havia al-

gumas de moral médica, cuja permanência era desnecessária; outras, de 
moral médica de interpretação difícil ou duvidosa, necessitando ajustes 
textuais; de moral médica que necessita atualização, por modificações na 
legislação vigente ou em sua interpretação judicial; de moral médica que 
necessita atualização devido a tratados internacionais subscritos pelo 
Brasil; e capítulos desnecessários, redundantes, ausentes ou passíveis de 
divisão. Além disso, entre as resoluções do CFM havia normas de moral 
médica que, por sua relevância, deveriam ser incluídas no novo CEM. 

Vale destacar que a CNR-CEM decidiu positivar o CEM, tornando-o as-
sertivo e evitando o termo “É vedado ao médico”, substituído por “É dever 
do médico”, entendendo-se que esse formato teria o mesmo efeito, mas 
dito de maneira mais amena. Entretanto, essa proposição foi rejeitada 
pelos delegados da IV Conferência, permanecendo o formato em vigor, 
com o balizamento de vedação antecipando cada artigo do novo CEM. 

Foi ponderada a necessidade de criação de novas normas, tais como:

Decoro•	  – normas de etiqueta do médico, que zelam pelo bom 
conceito da medicina; etiqueta; sigilo;
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Deontologia•	  – deveres do médico para com o paciente; pron-
tuário; aprimoramento contínuo;
Ética corporativa•	  – deveres da medicina para com a sociedade, 
que garantem a exclusividade da arte de curar; conflito de inte-
resses; telemedicina; sobreaviso; capital externo e medicina de 
alta complexidade; atendimento universal e justiça; monopólio 
da arte de curar (ato médico); autorregulação; remuneração;
Bioética•	  – temas relacionados com os avanços da tecnologia 
biomédica; pesquisa em seres humanos; genética; reprodução 
humana; início e fim da vida; autonomia; sacralidade e qualida-
de de vida; genética e reprodução humana; morte; ecologia; be-
neficência; não maleficência.

As tarefas de pesquisa que envolvem os temas supracitados foram 
distribuídas entre os membros do grupo para aprofundamento e pos-
terior apresentação e discussão com toda a comunidade. O preâmbulo 
ficou sob o encargo de Ylmar Corrêa Neto e Gisele Lettiere; os princípios 
fundamentais com José Eduardo de Siqueira e Leo Pessini; a positiva-
ção do Código com Júlio Torres e um estudo sobre as resoluções, com 
Armando Vilar de Araújo e José Fernando Maia Vinagre. Foi também 
sugerido organizar reunião com as comissões estaduais por região, vi-
sando a apresentar de forma didática as diretrizes do trabalho e a me-
todologia empregada. 

Foi criado um link (http://www.portalmedico.org.br/modificacao-
cem/) no site do CFM, para ficar disponível no portal da entidade, con-
tendo formulário para sugestões de mudanças ao Código. As entida-
des médicas nacionais (CFM, AMB e Fenam) já dispunham de banners 
em suas páginas, convocando a sociedade a participar do debate. Este 
formulário seria restrito a duas laudas, com espaço para os princípios 
fundamentais, os capítulos e os artigos, proposta de texto e justificati-
va com o nome do propositor, cidade, unidade da Federação e e-mail 
para contato. As sugestões poderiam ser tanto para mudança nos 
artigos presentes quanto para proposição de novos artigos, e tam-
bém supressão de artigos. As propostas deveriam ser encaminhadas 
às comissões estaduais, com cópia para o coordenador da comissão 



66 Conselho Federal de Medicina

estadual. Esse campo de comunicação deveria se destinar a médicos, 
entidades médicas e entidades sociais, organizadas por intermédio 
de associações da sociedade civil. 

Na divisão de tarefas, a revisão jurídica do CEM ficou sob a respon-
sabilidade do procurador Diaulas Ribeiro e das assessoras jurídicas do 
CFM; os estudos comparativos dos códigos português, espanhol, cana-
dense e americano foram efetuados por Ylmar Corrêa Neto; a avaliação 
e aplicação da bioética, por José Eduardo de Siqueira e Leo Pessini, e a 
autonomia, em especial, por Carlos Vital; relações de trabalho do médi-
co, por Luiz Roberto Londres, e a descrição de todo o trabalho de revisão 
do CEM, por Nedy Neves.

Outra determinação proposta pela CNR-CEM foi divulgar o trabalho 
no próprio site do CFM, no jornal do CFM, nos conselhos regionais e na 
Revista Bioética, com a utilização de artigos científicos sobre o tema. A 
informação deveria esclarecer que o trabalho fora iniciado e receberia 
contribuições por meio do site do CFM. Foi proposto o encaminhamen-
to de correspondências para cada médico, por encarte no jornal e/ou 
e-mail, com informes sobre a revisão. Outra ideia foi o uso de cartazes 
para divulgar as atividades da CNR-CEM e a possibilidade de participa-
ção de todos, a serem enviados ao interior dos estados, por intermédio 
dos conselhos regionais, além de ofícios para algumas entidades, como 
Sociedade Brasileira de Bioética, Associação Brasileira de Educação Mé-
dica, faculdades de Medicina, Associação Médica Brasileira, Federação 
Nacional dos Médicos, cooperativas médicas e de especialidades, Uni-
med e sociedades de especialidade. 

Foi combinada a distribuição da CNR-CEM em dois subgrupos, para 
discutir as sugestões encaminhadas pelos médicos brasileiros por meio 
do site do CFM. Subcomissões: a) Roberto d’Avila, J. E. Siqueira, Arman-
do Vilar, Carlos Vital, Valéria Costa (temas: direitos humanos, direitos dos 
médicos, pesquisa, perícia, relação entre médicos, relação entre médi-
cos e pacientes, disposições gerais); b) José Fernando Vinagre, Leo Pes-
sini, Júlio Torres, Ylmar Corrêa Neto, Giselle Lettiere, Nedy Neves (temas: 
preâmbulo, princípios fundamentais, responsabilidade, publicidade, 
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remuneração, sigilo). A seguir, foi organizado um subgrupo permanen-
te, composto por José Fernando Vinagre, Carlos Vital, Armando Vilar de 
Araújo e Nedy Neves, com a determinação precípua de avaliar essas 
sugestões, em reuniões com datas distintas da CNR-CEM, e apresentar 
levantamento do material analisado. As propostas rejeitadas pela sub-
comissão seriam encaminhadas à CNR-CEM, para confirmação.

Para melhor analisar as propostas e unificar sua seleção foram cria-
dos critérios de inclusão e exclusão, com elegibilidade do ponto de 
vista conceitual das propostas encaminhadas. Assim, seriam verifica-
dos o ordenamento jurídico para observar se as sugestões estariam 
conformes aos cânones legais ou não pertinentes ao CEM; se esta-
riam de acordo com os substratos da bioética; se suscitariam ques-
tões linguísticas, sobretudo da forma redacional, como ambiguida-
des e obscuridades no texto, e se as novas propostas efetivamente 
apresentariam mudanças. Para a criação dos critérios foi designada 
a composição dos seguintes membros: Nedy Neves e Giselle Lettiere. 
Ficou acordado que as propostas sem justificativas seriam automati-
camente rejeitadas e as selecionadas seriam reavaliadas e discutidas 
pelo conjunto do grupo. 

Foi criado um login com senha e um manual para as comissões es-
taduais terem acesso às informações por meio do site, para poderem 
avaliar as propostas armazenadas.

O Setor de Tecnologia da Informação elaborou uma resposta automá-
tica padrão de agradecimento a todos os médicos que encaminharam 
sugestões ao CEM. Todo o material foi arquivado para posterior seleção, 
de acordo com os critérios estabelecidos e descritos. Inicialmente, ficou 
estabelecido que o prazo para envio das sugestões seria 31.12.2008, 
postergado para 28.2.2009. O site do CFM recebeu muitas visitas de ou-
tros países, principalmente dos Estados Unidos. Ao todo, foram 2.575 
propostas. 

A CNR-CEM acatou sugestão de seu coordenador para agregar Simô-
nides Bacelar, médico do Distrito Federal, estudioso da língua portugue-
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sa, gramática e linguística, com a finalidade de prevenir inadequações 
e erros na utilização de termos ou vocábulos de qualidade indesejada. 
Foi lembrado que os vocábulos da língua portuguesa são polissêmicos, 
têm múltiplos sentidos. Para os linguistas, o que existe no idioma é pa-
trimônio da língua; entretanto, os gramáticos defendem a padronização 
e para mantê-la são necessários método, disciplina e organização, atin-
gindo mais qualidade na ausência de censuras de uso. 

Para ampliar o debate foi distribuído entre os membros da CNR-CEM 
material relativo ao código de conduta da Interfarma, com a intenção 
de estabelecer um protocolo para limitar os brindes e pagamentos de 
congressos apenas aos médicos palestrantes nos eventos; a Revista da 
Ordem dos Médicos de Portugal, que também promove novo código; o 
resultado da Declaração de Helsinque, que remete à Resolução CFM 
1.885/08, cujo artigo 1º estabelece: “É vedado ao médico vínculo de 
qualquer natureza com pesquisas médicas envolvendo seres humanos, 
que utilizem placebo em seus experimentos, quando houver tratamen-
to eficaz e eficiente para a doença pesquisada.”

Em linhas gerais, a revisão do novo CEM obedeceu ao formato ex-
posto. Depois, foi expandido e modificado com a discussão descrita a 
seguir. Importa ressaltar que o debate consequente não ficou restrito à 
CNR-CEM e observou o axioma estabelecido por seus membros, relativo 
à consignação de discussão ampla e democrática com a sociedade. 

Dessa forma, com base nas sugestões trazidas pelo site do CFM, o 
novo CEM foi exaustivamente discutido entre os participantes da III Con-
ferência, sendo aprovado um consolidado, encaminhado a todas as co-
missões estaduais para rediscussão e apresentação de novas sugestões 
– apreciadas e confrontadas com o material firmado na III Conferência. 
Depois, foram rediscutidas, para finalmente serem aprovadas pelos de-
legados da IV Conferência. Para as conferências de ética médica, além 
dos conselheiros do CFM e conselhos regionais, foram convidados re-
presentantes das categorias médicas nacionais e regionais, como socie-
dades de especialidade, sindicatos, associações e diversas instituições 
organizadas. 
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Discussão
Numerosos debates foram articulados nas reuniões que se seguiram, 

como a questão do preâmbulo, que seria um relatório que antecede 
uma lei ou norma. Dessa maneira, o Código transcende o exercício da 
profissão e contempla o médico no exercício da docência, pesquisa e 
administração. O texto do novo CEM deveria conter as normas éticas a 
serem seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, no exercí-
cio de atividades relativas ao ensino e à pesquisa nas áreas de biologia 
e saúde, no exercício de atividades relativas à administração de serviços 
de saúde, bem como no exercício de quaisquer outras atividades em 
que se utilize o conhecimento advindo do estudo da medicina. 

Os limites das normas estabelecidas pelo CEM foi outra questão deba-
tida e obviamente não podem ser contrárias a normas maiores, como a 
Constituição Federal, o Código Penal e o Código Civil brasileiros. Portan-
to, foi lembrado que existem “condutas ad homni”, isto é, condutas do ser 
humano, estando ou não médico. 

O código dos advogados é uma lei federal, com status de lei ordiná-
ria e especificidades distintas do CEM. Foi citado que não seria possível 
assentar no código o que a Lei 368 não permitir. Entretanto, a Justiça 
brasileira deu aval para o CFM elaborar o CEM. Importante lembrar que 
o cidadão não pode se escudar na justificativa de que está cumprindo 
ordens, para se isentar da responsabilidade de seus atos, ou tampouco 
se valer de desconhecimento das leis ou normas na tentativa de impu-
nidade. 

Outro debate que permeou o período da construção do CEM foi o re-
ferente à punibilidade nos princípios fundamentais. A maioria acordou 
que princípios são normas norteadoras de conduta e, como tal, não de-
vem ser elencadas como artigos deontológicos, porquanto sob o ponto 
de vista filosófico são princípios genéricos que orientam o rumo a ser 
seguido. Contudo, para que sejam dados limites ao desempenho ético-
profissional seria necessária a elaboração de artigos correlatos para cada 
alínea dos citados princípios. Não obstante o entendimento de que os 
princípios fundamentais não seriam questionados ou tampouco adicio-
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nados aos processos ético-profissionais (PEPs) como normas com impli-
cações punitivas, restou apreensão quanto a essa possibilidade, o que 
mudaria inteiramente a filosofia proposta. 

Ainda em relação aos princípios fundamentais, é oportuno comentar 
que sua relevância deve-se ao fato de conterem os grandes dilemas da 
medicina. Houve ainda a recomendação de nomeá-los – propósito der-
rubado na IV Conferência. 

Sobre a autonomia, discutiu-se a existência de duas, a do médico e 
a do paciente, fazendo-se necessária a convergência de ambas para a 
resolução dos dilemas. Assim, discutiu-se a arte do possível, na medida 
em que não há lei que obrigue o médico a acatar a decisão do paciente. 
Nessa ordem, a imposição de qualquer das partes tornaria a autonomia 
uma questão passiva, de obediência unilateral. 

A CNR-CEM também discutiu temas relativos ao ensino médico, per-
seguindo a possibilidade da responsabilização do diretor técnico das 
instituições de ensino. Foram consideradas a crescente judicialização da 
medicina e a noção dos direitos e responsabilidades; a prática indevida 
de solicitação de exames complementares antes da realização da anam-
nese e do exame físico; as imposições das operadoras de saúde, envol-
vidas com apontadores e resultados; o aviltamento da consulta médica 
na saúde suplementar, que deveria ser complementar e se tornou man-
datória na ausência da saúde pública, e a indústria farmacêutica e de 
equipamentos quando determina o caminho diagnóstico e terapêutico. 
Todas essas preocupações deveriam de alguma maneira estar contidas 
no novo CEM, demonstrando-se o cuidado dedicado às relações que en-
volvem o ato médico. 

Após a participação da revisão da Declaração de Helsinque, em 19 e 
20.8.2009, em São Paulo, com a Associação Médica Mundial e mais de 
vinte países partícipes da discussão, foi sugerido reavaliar o capítulo re-
ferente à ética em pesquisa. As questões pertinentes ao uso de placebo 
com a suspensão de tratamentos consagrados são vistas como equívo-
cos pelos membros da CNR-CEM, que comungam com os propósitos da 
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Resolução CFM 1.885/08, que vai de encontro a essa permissão. Tam-
bém foram abordados problemas relativos ao consentimento dos pais, 
no caso de sujeitos de pesquisa menores de idade; e a utilização dos 
resultados da pesquisa, ou seja, o uso de tratamento pós-investigação, 
nos sujeitos da pesquisa como contrapartida. 

Atenção foi demonstrada à declaração de conflito de interesses a ser 
fornecida pelos médicos que desempenham o papel de professor, ao 
divulgarem conhecimentos e simultaneamente serem contratados por 
indústria farmacêutica ou de equipamentos para promover vendas dos 
produtos. Defendeu-se que o não acatamento dessa norma deveria ter 
caráter coercitivo e ser incluído no capítulo deontológico. 

Ylmar Corrêa Neto apresentou o resultado do seu estudo de compara-
ção de códigos de ética médica de diferentes países, quando observou 
ênfase em conflitos de interesse, autogeração, limitação por convênios, 
assalariamento por convênios, uso de órteses e próteses, indústria far-
macêutica, sobreaviso, regulação e triagem. 

No Canadá, cinco capítulos são destinados a responsabilidades fun-
damentais. O art. 2º destaca a obrigatoriedade de tratar o paciente com 
dignidade; o 3º remete ao conforto físico e espiritual e o 10º, ao cuidado 
com a própria saúde do médico. Na ordem sequencial, primeiramente 
há preocupação com o paciente, depois com a medicina e a sociedade 
e, posteriormente, com o próprio médico.

O preâmbulo e os princípios fundamentais do código estaduniden-
se também trazem preocupação com o médico e mantêm a compaixão 
solidária, que fora excluída do código brasileiro. O art. 3º busca acompa-
nhar as mudanças da lei, portanto o médico não teria o direito de des-
respeitar a legislação vigente. 

Na Nova Zelândia, o médico deve reconhecer as próprias limitações, 
bem como a dos outros médicos, o que traduz o reconhecimento das 
especialidades. No capítulo de medicina e comércio existe a recomenda-
ção de utilizar o termo paciente no lugar de cliente; no princípio do art. 
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9º e no 10º há preocupação com a responsabilidade no uso de recursos 
quando limitados. As relações sexuais entre médicos e pacientes são con-
sideradas não éticas. Quanto ao comércio relativo aos interesses do pla-
no, não podem intervir na escolha terapêutica e, no caso de conflitos de 
interesses específicos, o médico tem que informar o paciente a respeito. 

O código finlandês não considera a autonomia sem limitação, ou seja, 
as decisões devem ser tomadas em termos técnico-científicos, e o médi-
co trabalha com riscos e ganha pelo conhecimento e proficiência. 

Em Portugal, o código tem muitas subdivisões e tudo é remetido à 
Ordem dos Médicos, como se esta fosse superior ao próprio código. 

O CEM espanhol obriga a todos os médicos do país tratar o pacien-
te com delicadeza. A questão do sigilo é enfatizada e faz referência aos 
processos ético-profissionais, quando impede o lucro obtido por meio 
do recebimento de comissões nas atividades médicas. 

O debate relacionado à medicina e ao comércio tomou conta de gran-
de parte das reuniões, observando-se que aquele não pode ser o ponto 
central da atividade médica, podendo-se traduzir no conflito de interes-
ses propriamente dito. 

Nesse contexto, o doente não é esclarecido e os intermediários finan-
ceiros, como seguros-saúde, pré-pagamento e medicina de grupo, se 
aproveitam para auferir lucros. Assim, o chamado progresso adminis-
trativo está descaracterizando a atividade médica, descompromissado 
com os pacientes e com a sociedade, sem ética, moral, deontologia ou 
lei. A medicina não é comércio ou mercado de seres humanos, portanto 
não pode ter similitude com a prostituição e a escravatura. O enfoque 
comercial não pode estar acima do enfoque médico. Adverte-se que é 
possível atingir a hipótese de diagnóstico apenas com a anamnese em 
cerca de 90% dos casos, antes mesmo da realização do exame físico, e 
que grande parte dos pacientes que chegam aos consultórios não têm 
doença física. Impõe-se destacar ainda que cerca de 40% dos exames 
realizados em centros de diagnósticos não são procurados. 
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Por fim, o raciocínio clínico deveria estar acima de qualquer tipo de exa-
me complementar e especialmente acima das normas administrativas. 
Observa-se crescente perda do espírito público, o que leva à descaracteri-
zação desses serviços essenciais com privatizações em distintas formas.

Outra questão considerada relevante foi o endeusamento de forma 
acrítica às pesquisas em farmacologia clínica, assim como a pesquisa aos 
novos produtos que encarecem sobremaneira a prática da medicina. 

O debate em torno de problemas que envolvem a atividade médica 
permeou grande parte das reuniões da CNR-CEM, sendo impraticável 
descrevê-lo em sua magnitude. A discussão ponderou o contexto atual 
e perseguiu os elementos que deveriam ser compreendidos no novo 
Código – o que se tornaria a essência do trabalho dos membros da CNR-
CEM com todos os participantes da reconstrução do CEM.

Conferências de ética médica (Conem)
A I Conferência Nacional de Ética Médica no Brasil foi realizada em 

1987, precedente à aprovação do CEM de 1988. Coube à CNR-CEM elabo-
rar novas conferências para expandir a discussão adotada na primeira. 

A II Conferência foi organizada pela CNR-CEM e realizada no perío-
do de 8 a 10 de outubro de 2008, na sede do CFM, em Brasília/DF. Sua 
abertura coube ao coordenador da CNR-CEM, Roberto d’Avila, então 
vice-presidente do CFM, com a palestra Histórico da Revisão do Códi-
go de Ética Médica.

Na sequência, mesa-redonda sobre mudanças na prática médica 
atual, tendo por temas o Impacto das Doenças Crônico-Degenerativas 
na Contemporaneidade, com Cláudia Burlá, e Ortotanásia e Terapia In-
tensiva, com Rachel Duarte Moritz.

Rui Nunes, professor de Bioética da Associação Portuguesa de Bioé-
tica, ficou responsável pela abordagem dos temas Diretivas Antecipa-
das do Fim da Vida e Bioética e Deontologia.
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A finalização da II Conferência ocorreu com outra mesa-redonda, a 
respeito da prática médica no século XXI, sob o encargo de Eduardo 
Santana, ex-presidente da Fenam, que apresentou o tema Medicina 
Liberal e Medicina Assalariada. É de interesse registrar que todos os te-
mas foram seguidos de discussões suscitadas pelos participantes das 
conferências e mediadas pelos apresentadores e debatedores. 

A III Conferência Nacional de Ética Médica ocorreu nos dias 25 a 27 
de março de 2009, na sede do CFM, em Brasília/DF. A abertura nova-
mente ficou sob a incumbência do coordenador da CNR-CEM, Roberto 
d’Avila, que, atualizando os trabalhos realizados pela comissão, infor-
mou que pela manhã seriam apresentados os temas para reflexão e 
discussão e, à tarde, os participantes seriam distribuídos em grupos 
para aprovarem as sugestões recebidas pelo site do CFM. O resultado 
dos trabalhos em grupo seria trazido à plenária final do dia, para apro-
vação de todos os artigos pelos participantes.

Na manhã do primeiro dia foi apresentado o painel Direitos do Médi-
co e Proteção ao seu Trabalho, presidido por Paulo de Argollo Mendes, 
presidente da Fenam, moderado por Armando Vilar de Araújo, ex-juiz 
de Direito. O primeiro palestrante foi o ministro José Augusto Delgado, 
aposentado do Superior Tribunal de Justiça, que explicitou os Direitos 
dos Médicos e, no contraponto, Eduardo Santana, discorrendo sobre 
Proteção ao Trabalho do Médico.

No segundo dia, sucedeu o painel sobre Autonomia e Direitos Huma-
nos, presidido por Edson de Oliveira Andrade, presidente do CFM, ten-
do como moderador Carlos Vital, corregedor do Cremepe. Os assuntos 
abordados foram Autonomia do Paciente, por José Eduardo de Siquei-
ra, mestre em Medicina e doutor em Bioética, e Autonomia do Médico, 
por Diaulas da Costa Ribeiro, mestre e doutor em Direito e Bioética.

No último dia, o painel foi relativo à Medicina, Comércio e Publici-
dade, presidido por José Luiz Gomes do Amaral, presidente da AMB, e 
moderado por José Fernando Maia Vinagre, vice-corregedor do CFM. 
Foram tratados os temas relacionados à Tecnologia e Relação Médico-



A medicina para além das normas 75 

Paciente – Publicidade Excessiva, com Júlio Rufino Torres, ortopedista, 
e Relação Consumerista, com Miguel Kfouri Neto, mestre e doutor em 
Direito e desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná.

A IV Conferência teve lugar nos dias 25 a 29 de agosto de 2009, no 
Esporte Clube Sírio, em São Paulo/SP. Sua abertura teve a presença do 
ministro da Saúde, José Gomes Temporão – que discorreu sobre Ética 
e SUS –, e dos presidentes das três principais entidades médicas na-
cionais, Edson de Oliveira Andrade (CFM), José Luiz Gomes do Amaral 
(AMB) e Paulo de Argollo Mendes (Fenam). 

No dia 26 de agosto de 2008, após o credenciamento, o coordenador 
da CNR-CEM, Roberto d’Avila, cientificou os participantes de que a IV 
Conferência seguiria o mesmo formato da anterior, com debates pela 
manhã e aprovação, após discussão dos artigos, à tarde, com distribui-
ção dos delegados, participantes com direito a voto, em grupos. Deve-se 
mencionar que todas as equipes participantes da IV Conferência deba-
teram o Código na íntegra: preâmbulo, princípios fundamentais, diceo-
logia, capítulos deontológicos e dispositivos gerais. Ao fim de cada dia, 
todos voltavam a se reunir num plenário de conclusão dos trabalhos. Na 
manhã do último dia, seria alcançada a aprovação do novo CEM. 

Os participantes foram dispostos em onze grupos de trabalho, des-
locados para salas separadas e conduzidos pelos coordenadores ou 
coordenadores adjuntos, apoiados por um assessor jurídico.

Coordenadores – grupo 1: Carlos Vital; grupo 2: Armando Araújo; 
grupo 3: Ylmar Corrêa Neto; grupo 4: Nedy Neves; grupo 5: José Fer-
nando Vinagre; grupo 6: José Eduardo de Siqueira; grupo 7: Henrique 
Carlos Gonçalves; grupo 8: Aldemir Soares; grupo 9: Eduardo Santana; 
grupo 10: Júlio Torres; grupo 11: Clóvis Constantino. 

A primeira palestra coube a Rogelio Altisent, professor de Bioética 
da Universidade de Zaragoza, Espanha, ex-presidente da Comissão de 
Deontologia do Conselho Geral do Colégio de Médicos da Espanha, 
que discorreu sobre Ética, Bioética e Deontologia.
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Seguiu-se o painel sobre Autonomia, presidido por Jorge Carlos 
Machado Curi, presidente da Associação Paulista de Medicina, mo-
derado por Aldemir Humberto Soares, representante da Associação 
Médica Brasileira. A Autonomia do Paciente foi apresentada pelo 
padre Leo Pessini, superintendente da União Social Camiliana, e 
Autonomia do Médico, por Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, corre-
gedor do CRM-PE.

No segundo dia, a palestra foi proferida por Nilzardo Carneiro Leão, 
consultor jurídico e membro da Comissão de Reforma do Código Pe-
nal, sobre sigilo profissional.

O painel desenvolveu-se com Conflitos de Interesses, Medicina e 
Comércio, presidido por Cid Célio Carvalhaes, presidente do Sindicato 
dos Médicos do Estado de São Paulo, e moderado por Roberto d’Avila, 
vice-presidente do CFM e coordenador da CNR-CEM. O tema relativo 
aos Conflitos de Interesses foi apresentado por Ylmar Corrêa Neto, con-
selheiro do CRM-SC, e Medicina e Comércio, por Luiz Roberto Londres, 
diretor-presidente da Clínica São Vicente/RJ.

No dia 28 de agosto de 2009 ocorreu a última palestra, que trouxe 
como tema a Visão Jurídica da Revisão do Código, proferida por Miguel 
Kfouri Neto, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná.

O painel expandiu os Aspectos Éticos e Jurídicos da Tecnociência e 
teve como presidente Armando Vilar de Araújo, corregedor do CRM-RN, 
e como moderador Henrique Carlos Gonçalves, presidente do Cremesp. 
Nesse painel, José Eduardo de Siqueira, membro titular da Comissão Na-
cional de Ética em Pesquisa, abordou os Aspectos Éticos, e o promotor 
Diaulas Costa Ribeiro, do Ministério Público do Distrito Federal, os As-
pectos Jurídicos.

Finalmente, no sábado, 29 de agosto de 2009, após discussões sobre 
as dúvidas remanescentes, o novo Código de Ética Médica foi aprova-
do por aclamação.
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O novo CEM foi disposto no formato de resolução e ratificado em 17 
de setembro de 2009, sob a Resolução 1.931/09, por unanimidade, pe-
los conselheiros do Conselho Federal de Medicina. Em 24 de setembro 
de 2009, foi publicada no Diário Oficial da União e, em 13 de outubro, 
teve divulgada uma retificação. Entretanto, importa observar que a vi-
gência do novo CEM resultou ocorrer a partir de 14 de abril de 2010; 
portanto, paira aqui um período de vacatio legis. 

Em 13 de abril de 2010, o novo CEM teve lançamento oficial na sede 
do CFM, pelo presidente Roberto d’Ávila, em Brasília. A festividade di-
vulgou amplamente a conclusão do trabalho e teve a presença de im-
portantes autoridades – inclusive a do ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão. 

Muitos artigos foram reescritos, outros criados e alguns reunidos em 
torno da mesma temática. As grandes polêmicas versaram sobre sigi-
lo médico profissional, proteção aos sujeitos de pesquisa, danos por 
ação ou omissão, modificações genéticas, cuidados paliativos no fim 
da vida, além da relação médico-paciente, preenchimento de prontu-
ários e ilegibilidade de documentação médica. 

O novo CEM ficou constituído por 6 incisos como preâmbulo, 25 
como princípios fundamentais, 10 como normas diceológicas, 118 ar-
tigos deontológicos e 4 incisos de disposições gerais. 

A revisão perdurou quase dois anos, e o processo de discussão teve 
contribuições dos médicos brasileiros e da sociedade civil, um modelo 
de respeito à cidadania; enfim, uma vitória da sociedade. Sem dúvida, 
houve abertura de nova perspectiva neste início de século. No entan-
to, novas atualizações poderão ser indispensáveis ao longo do tempo, 
em virtude do avanço da tecnociência e da evolução da moralidade. 

A expectativa em torno do novo documento é extraordinária e tem 
caráter de prestígio nos campos social, político, ético e humanista, tor-
nando-se Carta Magna de grande envergadura moral. 
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Finalizo esta exposição revelando a honra de ter participado da CNR-
CEM de 2009, especialmente como a única médica da comissão, de ter 
coordenado um dos grupos de trabalho na IV Conem e de ter tido a 
oportunidade ímpar de aprender com mentes tão evoluídas intelectu-
almente, ao tempo em que guardam simplicidade na alma. 
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Entre a deontologia e a bioética

José Eduardo de Siqueira 

O ensino da ética nas escolas de medicina do Brasil ainda caracteriza-
se por uma visão marcadamente deontológica, o que é necessário, mas 
insuficiente para atender as necessidades de formação do profissional 
na atualidade.

O modelo clássico de ensino de ética por intermédio da disciplina de 
Medicina Legal e Deontologia tornou-se insuficiente para atender a ne-
cessária formação humanista do médico, pois perdeu a capacidade de 
oferecer respostas para os dilemas morais apresentados pelos avanços 
da ciência, em especial pelas novas tecnologias aplicadas à biomedici-
na. Basta considerarmos as tomadas de decisões frente ao abortamento, 
à distanásia, à redução embrionária, à alocação de recursos em saúde, 
ao suicídio assistido e à pesquisa com células-tronco para percebermos 
quão limitada é a contribuição oferecida pela deontologia.

Troncon atribui a perda do caráter humanista da medicina ao fato de 
a prática médica permanecer cativa de uma visão reducionista e me-
canicista do ser humano. Tributária do modelo cartesiano de ciência, a 
medicina atual percebe os seres vivos apenas como variáveis biológicas, 
desprezando os aspectos emocionais, crenças e valores, enfim, a história 
biográfica da pessoa enferma. (Troncon, 1998)

Ao trocarmos ricas variáveis socioantropológicas do ser humano 
enfermo por uma percepção unicamente biológica, induzimos jovens 
estudantes de medicina a transformarem-se em simples cuidadores de 
doenças. Dados indicativos da importância do período de instrução aca-
dêmica nessa grave distorção da formação profissional são encontrados 
em vários estudos. Pesquisa norte-americana realizada nos anos 50, com 
64 médicos que responderam questionários aplicados no início e final 
de seus cursos universitários, mostrou que ao ingressar na faculdade a 



82 Conselho Federal de Medicina

maioria dos jovens demonstrava especial interesse em exercer a profis-
são guiada por espírito de altruísmo e desejo de auxiliar o próximo. Ao 
final do curso, porém, pouco restava desse ideal nos recém-formados. 
Os dados coletados permitiram ao autor concluir que, paradoxalmente, 
ao longo do curso de medicina ocorria significativo crescimento do ci-
nismo concebido como regra profissional, enquanto diminuía o huma-
nismo. (Gray, 1955)

Jean Robinson observou que estudantes de medicina ingleses de-
claravam que o treinamento profissional levado a efeito durante suas 
formações acadêmicas os estava induzindo a desconsiderar atitudes de 
atenção à pessoa dos enfermos, motivo que os havia, originalmente, 
atraído para o curso médico. (Robinson, 1985)

Miguel Kottow realizou pesquisa para identificar mudanças nas atitudes 
morais de 79 estudantes de medicina em diferentes momentos da forma-
ção acadêmica e concluiu que, no transcorrer do curso, instalava-se “uma 
progressiva erosão de atitudes humanistas que [foram sendo] substituídas 
por orientação profissional de respeito às normas e códigos”. (Kottow, 1993)

A Associação Americana de Escolas Médicas constatou que expressi-
vo número de estudantes de medicina subestimava atitudes de respeito 
ao paciente, fazendo prevalecer como prioritários em suas vidas pesso-
ais valores como acúmulo de riqueza e sucesso em alcançar posições de 
destaque social. (Bickel, 1991)

Lind realizou estudo com 746 estudantes de medicina ao longo de 
seis anos de formação acadêmica e concluiu ter havido regressão na 
competência em estabelecer juízos morais, o que ficou expresso pela 
desconsideração que progressivamente passaram a dedicar aos pacien-
tes enquanto sujeitos autônomos. (Lind, 2000)

Rego percebe nesse comportamento uma “ignóbil coisificação” do 
paciente, sendo a pessoa transformada em mero objeto de observação 
profissional e despida totalmente de qualquer valor humano. Relata 
que um de seus alunos, ao referir-se a pacientes humildes atendidos em 
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pronto-socorro municipal do Rio de Janeiro, os identificava pelo acrôni-
mo PIMBA, composto pelas iniciais das palavras preto, indigente, mendi-
go, bandido e alcoólatra. Disse-lhe ainda, o estudante, que alguns cole-
gas de turma preferiam utilizar o termo alternativo em inglês SPOS, que 
corresponde às iniciais do intraduzível “subhuman piece of shit”, muito 
utilizado pelos candidatos a médicos norte-americanos. (Rego,2003)

Afora esses inqualificáveis preconceitos, o modelo de ensino vi-
gente tem sua atenção voltada para conhecimentos especializados e 
com estreita dependência de tecnologias sofisticadas, subestimando 
o domínio de habilidades médicas fundamentais, o que promove nos 
estudantes verdadeiro fascínio pela medicina tecnológica, tornando 
o artefato e informações dela advindas mais importante que o ser 
humano enfermo e as circunstâncias que motivaram o adoecimento. 
(Muller, 1983)

Nessa realidade distorcida, o paciente é, tão somente, ator coadjuvan-
te e merecedor de papéis secundários que o reconhecem como cidadão 
de segunda categoria, limitado no exercício de sua autonomia, já que o 
médico intervém sobre seu corpo como se ele [paciente] fosse incapaz 
de tomar decisões próprias. Considera-se desnecessário ouvi-lo, pois os 
equipamentos falam por ele.

Estudo realizado para avaliar a relação médico-paciente em serviços 
público e privado de saúde revela o estágio dessa verdadeira catástrofe 
relacional. Foram entrevistados 647 pacientes, sendo 324 usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 323 de plano de saúde privado. Resulta-
dos relativos aos pacientes do SUS evidenciaram:

tempo de permanência dos pacientes na sala de espera para a. 
atendimento médico superior a 90 minutos: 171 (53,1 %);
usuários que não foram chamados pelo nome durante a consul-b. 
ta médica: 105 (32,6%);
tempo de duração da consulta inferior a 10 minutos: 223 c. 
(69,9%);
pacientes não submetidos a exame físico: 97 (30,2%);d. 
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pacientes que não voltariam ao mesmo médico caso tivessem a e. 
opção de escolha: 66 (20,6%). (Siqueira, 2002 a)

Pratica-se, desse modo, o mais perverso modelo de medicina: cega e 
surda. Cega porque limitando-se a compreender a doença apenas como 
pobres variáveis biológicas e/ou bioquímicas não enxerga o ser humano 
como ele verdadeiramente o é. Surda porque o paciente, não sendo aco-
lhido como sujeito, é impedido de manifestar-se como pessoa. 

“Onde há amor ao enfermo (“philanthrôpíê”) há também amor à arte 
(“philotekhniê”), proclama famoso preceito hipocrático. A vinculação 
entre o profissional de saúde e o paciente, que o ato médico impõe, re-
sulta de dois movimentos que se completam. O paciente que procura o 
profissional e o médico que o acolhe. Ambos são qualitativamente dis-
tintos entre si, mas Hipócrates encontrou uma única palavra para des-
crever este momento: “philia”, que pode ser traduzida como amizade, 
amor, solidariedade, compaixão. Para Lain Entralgo, esse sentimento de-
veria necessariamente estar presente em todos os procedimentos diag-
nósticos e/ou terapêuticos. Recorda, a propósito, candentes palavras de 
Marañon, outro grande clínico espanhol:

“Yo no he tenido, en toda su trascendencia, idea del valor 
del elemento constitucional en medicina, como cuando 
hube de leer mis primeras historias clínicas: aquellas re-
cogidas con tanta minucia, pero con tan mal método, en 
los últimos años de los estudios médicos y en los prime-
ros de la vida profesional y hospitalaria. Se describían en 
ellas los síntomas, los análisis (químicos y bacteriológi-
cos) y, a veces, las lesiones, es decir ,la enfermedad; pero 
el enfermo no estaba allí. Ni una alusión a como era la 
persona que sustentaba la enfermedad.” (Entralgo,1986)

O século XX tornou real o mais extraordinário desenvolvimento da 
tecnologia biomédica, ao mesmo tempo em que reduziu a credibilidade 
devotada aos médicos. Os pacientes confiam na medicina tecnológica e 
desconfiam dos médicos, superestimam as informações fornecidas pelos 
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equipamentos e subestimam as avaliações pessoais do profissional. Na 
mesma proporção em que cresce em importância a tecnologia, decresce a 
credibilidade do médico enquanto profissional com aptidão para estabele-
cer juízos diagnósticos e ajudar as pessoas enfermas a tomarem decisões. 

Médico e paciente pouco se olham, ambos cativos e fascinados pelos 
aparatos da moderna tecnociência. Junte-se a isso a presença de empre-
sas de medicina de grupo ávidas por lucros, profissionais mal preparados, 
instituições de ensino guiadas exclusivamente por interesses financeiros e 
teremos como resultado o caos que impera na assistência médica do país.

Aparelho formador precário, médicos mal formados, tecnolatria, baixa 
remuneração profissional e empresas de medicina que buscam dividendos 
econômicos e não cuidados com a saúde das pessoas constituem os fatores 
que patrocinam essa opereta bufa, cujos atores principais são formados nos 
bastidores de grande parcela das 176 escolas médicas existentes no país.

Como resgatar a verdadeira “philia” hipocrática numa sociedade que 
não prima pelo cultivo de valores éticos? Lain Entralgo propõe três prin-
cípios fundamentais para reaproximar médico e paciente numa relação 
harmoniosa e cooperativa:

Princípio da máxima capacidade técnica: o médico precisa ter 1. 
esmerada formação profissional que o habilite a utilizar com 
sensatez todo o instrumental técnico que a ciência lhe oferece;
Princípio da obra bem feita: o médico deverá utilizar sua capa-2. 
cidade intelectual e conhecimento técnico tendo como único 
guia moral o bem do paciente;
Princípio da autenticidade do bem: em situações que envolvem 3. 
dilemas morais deve o médico atender unicamente o autêntico 
interesse do paciente, considerando-o como ser autônomo e 
responsável. (Entralgo, 1983)

Diante dessa realidade fica fácil perceber a imperiosidade de introdu-
zir profundas mudanças no atual modelo de ensino de ética nas escolas 
de medicina. 
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Deontologia ou bioética , verdadeira ou falsa questão? 
Obviamente, trata-se de falsa questão. O intenso e indispensável labor 

dos conselhos de medicina em atividades judicantes bem comprova a 
necessidade de manter-se na graduação o ensino de deontologia. Como 
áreas do saber acadêmico, deontologia e bioética são complementares 
e não excludentes.

O que parece fundamental considerar, entretanto, é que o ensino 
de ética no curso médico não se esgota na abordagem de temas de-
ontológicos, posto que o modelo tradicional de ensino oferecido pela 
tradicional disciplina de Medicina Legal e Deontologia mostra-se insufi-
ciente para a adequada formação do profissional médico, considerando 
ser imprescindível sua qualificação para deliberar sobre dilemas morais 
complexos presentes na vida de seus pacientes.

Numa sociedade plural e secularizada em que o médico se defronta 
cotidianamente com diferentes padrões de moralidade, torna-se neces-
sário aprender a tomar decisões clínicas em sintonia com essa nova re-
alidade. Não basta, portanto, conhecer normas morais e legais, pois o 
momento exige respeito à autonomia do paciente, espírito de tolerância 
e prudência para construir relacionamentos mais simétricos com o ser 
humano enfermo.

Em simpósio sobre ensino de ética para profissionais de saúde pu-
blicado pela Revista Bioética do Conselho Federal de Medicina, assim se 
expressou Guy Bourgeault, presidente do Comitê de Ética da Universi-
dade de Montreal: “O desafio aqui evocado transcende a pedagogia (...) 
no fundo, o que está em causa é saber se queremos que os profissionais 
“possuam” ao fim de sua formação as normas, as regras, o código que 
deve reger suas práticas, ou se pretendemos que os profissionais tenham 
desenvolvido competência ética [para] responder às questões éticas em 
termos, ao mesmo tempo, rigorosos e pertinentes”. (Dallari, 1996) 

Os conselhos de medicina dedicam demasiado tempo em atividades 
judicantes relativas à insatisfatória relação médico-paciente. Quase que 
invariavelmente a causa central das sindicâncias e processos éticos re-
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pousa no comportamento desrespeitoso de profissionais que tratam 
pessoas enfermas de maneira desprezível, quando não claramente an-
tiética.

Schraiber apresenta uma sensível apreciação sobre o ato médico, que 
descreve como “colóquio singular”, espécie de ação que não comporta, 
no silêncio do consultório, senão dois personagens: o médico e o pa-
ciente. Trata-se, diz a autora, de encontro contido no espaço e no tempo, 
que tem início com o relato de sofrimento do paciente, continua com o 
exame físico e termina com a esperança de cura. (Schraiber, 1993)

Poucas profissões gozam do privilégio de poder compartilhar e miti-
gar a dor e o sofrimento humano, como a medicina. O ato médico, por-
tanto, não pode ser animado por atitude de desrespeito ou desamor a 
alguém, já que seu protagonista é um ser humano que não pode ser 
tratado como objeto, pois é um fim em si mesmo e dotado de dignida-
de, como nos ensinou Kant. Esse ser que Boff descreve como sagrado, 
sujeito de história pessoal que é capaz de conviver e dialogar com os 
mistérios do mundo, que pergunta pelo último sentido da vida e co-
munga com o próximo vendo nele a imagem do Criador. Assim sendo, 
diz o teólogo, a essência do ser humano repousará sempre no cuidado. 
(Boff, 1999)

Estudo pioneiro de Meira sobre o ensino de Ética Médica em 79 es-
colas de Medicina do Brasil mostrou como a disciplina tinha sua carga 
horária subestimada na grade curricular do curso. De um total de 8.640 
horas oferecidas no período de graduação, apenas 50h [o equivalente a 
0,6% da carga horária integral do curso médico] foram destinadas ao seu 
ensino. Com carga entre 10 e 50 horas, concentrada sobretudo no 3º, 4º 
ou 5º anos do curso, conta com reduzido número de docentes, essen-
cialmente formados por professores da área de Medicina Legal, o que 
limita a disciplina cumprir minimamente suas finalidades. (Meira, 1994)

Interessante registrar que relatório da Comissão de Ensino Médico do 
Conselho Federal de Medicina, em 1985, assinalava que “(...) quanto ao 
período ideal para administração do curso, a maioria dos docentes é fa-
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vorável que o ensino de ética tenha início já no ciclo pré-clínico, se pro-
longue ao longo de toda a graduação e se estenda, inclusive, aos cursos 
de pós-graduação”. (Gomes, 1996)

A maioria (56,2%) dos alunos de Medicina da Universidade Estadual 
de Londrina, quando indagados sobre o período mais adequado para a 
introdução de temas de bioética no curso médico, indicou que os mes-
mos deveriam ser apresentados ao longo de todos os anos da gradua-
ção. (Siqueira, 2002 b).

Os dois estudos, acima apresentados, mostram perfeita sintonia de 
percepção entre corpo docente e discente com relação ao período ideal 
para tratar as questões atinentes à ética/bioética. André Hellegers, pri-
meiro diretor do Instituto Kennedy de Bioética, afirmava nos primeiros 
anos da década de 70 que os problemas que se apresentariam aos mé-
dicos nos anos subsequentes seriam cada vez mais de natureza ética e 
menos de ordem técnica. O extraordinário crescimento da medicina tec-
nológica foi desacompanhado de necessária reflexão ética, o que levou 
o oncologista norte-americano Van Rensselaer Potter, criador do neo-
logismo “bioética”, a propor instigante questão a médicos intensivistas, 
qual seja: a de quando não utilizar toda a tecnologia disponível em to-
madas de decisões profissionais com pacientes criticamente enfermos.

Com idêntica preocupação, Bernard Lown, um dos maiores cardio-
logistas do século XX, assim descreveu a formação médica fortemente 
marcada pela tecnologia e afastada de preceitos humanistas: “As escolas 
de medicina e o estágio nos hospitais os preparam para tornarem-se ofi-
ciais maiores da ciência e gerentes de biotecnologias complexas. Muito 
pouco se ensina sobre a arte de ser médico”. (Lown, 1997)

Em síntese, discussões sobre deontologia e bioética devem ocupar 
todos os momentos possíveis da formação médica. É preciso enten-
der, sobretudo, que dificilmente questões éticas podem ser aprisiona-
das em programa disciplinar fixo, já que são construídas ao longo do 
tempo, sendo transmitidas, modificadas e enriquecidas a cada avanço 
da ciência e de novas posturas morais da sociedade. Essa condição, ora 
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mencionada, torna incompatível o ensino de ética em carga horária tão 
reduzida e mediante metodologia convencional de transmissão passiva 
do conhecimento. 

Importantes autores que se debruçam sobre a questão da formação 
ética do médico consideram que o caráter moral básico do estudante 
de medicina já estaria estruturado antes de entrar na universidade. En-
tendem, portanto, que o ensino de ética não deve ser desenhado para 
melhorar o caráter moral dos futuros profissionais, mas sim para dotar 
aqueles que já o detêm de conhecimentos intelectuais e habilidades 
que lhes permita o melhor desempenho ético possível. (Culver, 1985) 

As avaliações do comportamento humano assim percebidas são rea-
lizadas tendo como base a teoria de desenvolvimento das atitudes mo-
rais propostas por Lawrence Kohlberg, um dos mais destacados discípu-
los de Jean Piaget. Três seriam os níveis propostos pelo autor para co-
nhecer o raciocínio moral das pessoas: pré-convencional, convencional 
e pós-convencional. Esses três níveis conteriam um total de seis estágios 
distintos. As manifestações mais elementares de moralidade [estágios 1 
e 2] restringir-se-iam apenas à obediência a ordens emanadas de auto-
ridades superiores, privilegiando a evitação do castigo e a busca de rea-
lização de interesses próprios. Os estágios 5 e 6 da classificação, os mais 
elevados [pós-convencionais], seriam observados no comportamento 
de indivíduos que reconheceriam direitos e normas aceitas autonoma-
mente por cada pessoa, bem como acolheriam princípios éticos univer-
sais de justiça escolhidos livres de qualquer coação, o que caracterizaria 
a mais elevada expressão de desenvolvimento moral. Importante con-
siderar, entretanto, que nem mesmo Kohlberg em vários estudos con-
seguiu identificar indivíduos no estágio 6, o que explicaria sua decisão 
tardia de retirá-lo de sua classificação original.

Segundo Kohlberg, as pessoas evoluiriam dentro desses estágios à 
medida que amadurecessem, e uma vez atingido determinado estágio 
não seria possível qualquer regressão a estágios anteriores, pois enten-
dia impossível o ser humano perder capacidade cognitiva já adquirida. 
O avanço pelos estágios seria comparável ao ato de subir uma escada, 
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degrau a degrau, sendo inconcebível, na concepção do autor, saltar 
qualquer estágio. (Kohlberg, 1989)

Se o caráter moral básico do estudante de medicina pode ser conside-
rado parcialmente estruturado mesmo antes de ingressar na faculdade, 
é imperioso reconhecer que significativa parcela de sua formação moral 
será adquirida e/ou enriquecida durante a graduação, o que certamente 
será facilitado pelo exercício de discussões sobre deontologia e bioética.

A tarefa parece tão complexa que alguns questionam a possibilidade 
real de ensinar-se ética. Sem dúvida, enorme é o desafio a ser enfrenta-
do, sobretudo considerando-se que a atual estrutura do curso médico 
privilegia a formação técnica em detrimento da humanística.

Uma coisa parece certa: o ensino de ética deve abandonar o modelo de 
aulas magistrais em que temas são expostos por docentes como se fossem 
verdades absolutas. Importante ainda considerar que, não invariavelmen-
te, essas aulas tradicionais apontam para realidades distantes dos dilemas 
que os alunos vivenciam no cotidiano e frequentemente guardam pouca 
ou nenhuma relação com as questões morais que lhes serão apresenta-
das na futura prática profissional. Nesse modelo passivo de ensino os es-
tudantes não são estimulados a refletir sobre diferentes valores morais e 
respeitar convicções e/ou crenças pessoais de seus futuros pacientes.

Percebe-se, assim, que o ensino de ética no curso médico está atra-
sado em relação às reais necessidades do momento de evolução da so-
ciedade humana, pois reluta em abandonar as raízes cartesiana-flexe-
nerianas, enquanto a atualidade pede soluções concebidas dentro de 
atitudes intersubjetivas estruturadas na relação médico-paciente mais 
simétrica e que privilegie o respeito à autonomia da pessoa enferma.

Rápida avaliação da educação médica, na parte ocidental do mundo, 
permite identificar no início do século XX a rígida estrutura de ensino 
proposta por Abraham Flexner por meio do currículo centrado na ciên-
cia que, nos anos 50, deu lugar ao modelo centrado em órgãos. Só a 
partir de 1970 passou-se a considerar o currículo centrado na pessoa 
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enferma e na comunidade. Buscou-se, para tanto, amparo em novo pro-
jeto pedagógico de aprendizagem baseada em problemas clínicos pre-
sentes no cotidiano dos pacientes – inicialmente implantado em 1970 
na Universidade Mc Master no Canadá e, posteriormente, em Maastrich, 
na Holanda (1980), Harvard (1986) e Cornell (1997), nos EUA. No Brasil, 
as primeiras experiências com o método foram realizadas na Faculdade 
de Medicina de Marília (1997) e no curso de Medicina da Universidade 
Estadual de Londrina, em 1998.

Opondo-se ao clássico modelo de ensino por meio de disciplinas, a 
problematização adota o método socrático em que o ensino-aprendiza-
gem é um exercício intelectual ativo e contínuo realizado por professor 
e aluno. Considera que não há aprendizado finito, estanque, unidiscipli-
nar, mas sim um processo de aprendizagem que ocorre ao longo da vida 
e envolve ampla gama de conhecimentos, habilidades e atitudes, sendo 
necessariamente interdisciplinar. (Komatsu, 1998) 

Essa nova proposta pedagógica promove a integração curricular entre 
os ciclos básico e clínico e é organizada em módulos de ensino e não mais 
em disciplinas. Busca substituir o modelo de transmissão passiva do co-
nhecimento alicerçado na verticalidade, pela adoção do modelo socrático 
de ensino que privilegia a crítica e a construção horizontal do saber através 
do exercício constante de aprender a aprender e proporcionar adequado 
atendimento ao paciente em suas dimensões biopsicossociais.

Inspira-se na maiêutica socrática que assim concebe a relação mes-
tre-aluno: “Mi arte mayéutica tiene seguramente el mismo alcance que el 
de las comadronas, aunque con una diferencia y es que se practica con los 
hombres y no con las mujeres, tendiendo además a provocar el parto en las 
almas y no en los cuerpos (...) Resulta evidente, sin embargo, que nada han 
aprendido de mí y que, por el contrario, encuentran y alumbran en sí mis-
mos de numerosos y hermosos pensamientos.” (Platón, 1995) 

Esse instrumento pedagógico, que parece ser mais adequado para o 
ensino de ética, pressupõe atividades de ensino com pequenos grupos 
de estudantes (em média, 8), recorre a processos interativos e participa-
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tivos, considerando todas as variáveis do problema apresentado, e utili-
za o debate como método de aprendizagem.

Percebe-se, portanto, que o modelo proposto pela aprendizagem 
baseada em problemas torna-se incompatível com disciplina que de-
tenha carga horária de 50 horas ocupadas por aulas expositivas ofe-
recidas a 80 alunos que ouvem, em silêncio, um professor apresentar 
seus pontos de vista sobre um tema de ética. Não nos parece excessivo 
caracterizar como tempo perdido o ensino de ética desacompanha-
do de reflexão e debate. Esses exercícios passivos servem apenas para 
preencher carga horária, mas não para formar médicos com capacida-
de de bem orientarem-se ante graves dilemas morais vividos por seus 
pacientes.

Diego Gracia assim manifesta seu ponto de vista sobre o ensino de 
ética no curso médico: “Si algo me ha enseñado una experiencia de más 
de veinte años, ese algo no es la aquisición de nuevos conocimientos, ni de 
habilidades nuevas, sino de algo más profundo, de una transformación de 
nuestro propio ser (...) lo cual demuestra que enseñar ética, y más en con-
creto bioética, es muy difícil. No puede hacerse más que de una forma, hu-
yendo de la mediocridad y el adocenamiento de la enseñanza académica 
e imitando al primer gran maestro de ética de la história de Occidente, a 
Sócrates.” (Gracia, 1998) 

O que nos leva a concluir que muito deve ser mudado no modelo 
atual de ensino para que se ofereça adequada formação ética para estu-
dantes de medicina. É certo que não são simples alterações programá-
ticas, mas sim mudanças paradigmáticas que envolvem a incorporação 
por professores e alunos de novas atitudes frente ao conhecimento e 
transmissão de valores.

Tarefa de grande complexidade é formar pessoal docente preparado 
para essa missão, já que pequena ou nula é nossa tradição em práticas 
transdisciplinares. Como formar docentes para ensinar ética sem que 
lhes seja oferecida sólida formação em ciências humanas?
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Conclusão
O modelo vigente de ensino médico foi estruturado no início do sécu-

lo XX por Abraham Flexner, que propôs a aplicação de regras cartesianas 
como norteadoras da formação profissional. Privilegia o conhecimen-
to de acordo com percepções específicas de pequenas áreas do saber 
médico, desconsiderando a óbvia inseparabilidade entre as partes e a 
totalidade do ser humano. Divide-se a unidade complexa da pessoa em 
partes cada vez menores do domínio científico. Assim nasceram as dis-
ciplinas do curso de medicina que passaram a gozar de total autonomia 
para construir suas árvores temáticas. 

A filosofia desse modelo acadêmico acolhe o objeto e não o sujeito, o 
corpo e não o espírito, a quantidade e não a qualidade, a razão e não o 
sentimento, o determinismo e não a liberdade, o transitório e não o es-
sencial. O predomínio do conhecimento fragmentado gerado pelo clássi-
co modelo das disciplinas inviabiliza a percepção da integralidade do ser 
humano, que sempre será a um só tempo biológico, psicológico, cultural 
e social. Esta unidade complexa é desintegrada na formação acadêmica 
que considera a disciplina como unidade de medida. Dividimos o indivi-
sível. (Siqueira, 2003) 

Algumas diretrizes sobre parâmetros imprescindíveis na formação 
dos estudantes de medicina no país foram sugeridas pela Comissão Ins-
titucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico (Cinaem):

Adquirir habilidades e conhecimentos que lhes permita identifi-1. 
car os problemas básicos de saúde do indivíduo e da sociedade;
Ter flexibilidade profissional que lhes permita ser eficientes e 2. 
considerar os valores, direitos e a realidade socioeconômica de 
seus pacientes;
Aprender métodos científicos e postura ética que lhes permita 3. 
tomar decisões adequadas que, expressas no trabalho clínico, 
sejam eficientes e respeitosas ao ser humano e seu ambiente;
Ter formação que lhes possibilite aprender fazendo e aprender 4. 
a aprender, procurando ativamente construir seus próprios co-
nhecimentos. (Batista, 1998)
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Contrariamente ao sugerido pela Cinaem, o que assistimos na 
maioria dos cursos de medicina é a obstinação em adotar propostas 
inspiradas no modelo cartesiano-flexneriano que gerou a atual estru-
tura curricular, onde estudantes são confinados dentro de hospitais 
terciários para conhecer à exaustão o incomum, as patologias raras 
e permanecem ignorantes sobre as enfermidades do cotidiano. Nes-
se modelo cabe discutir síndromes raras e dedicar significativa carga 
horária para subespecialidades médicas. Compreende-se assim a co-
mum e insensata decisão de jovens estudantes que, muito precoce-
mente em suas vidas acadêmicas, fazem opções por áreas cada vez 
menores do saber médico. São candidatos a conhecerem quase tudo 
do quase nada.

Ao discutirem mudanças curriculares para o curso de medicina qua-
se que invariavelmente os debatedores do tema ocupam-se em propor 
unicamente mudanças programáticas. Ampliação ou redução de carga 
horária de disciplinas já existentes ou a criação de novas, preservado 
o arcabouço disciplinar original. Esquecem-se de que o imprescindível 
são transformações paradigmáticas e não simplesmente remendos ou 
inserções de temas no programa vigente.

Outrossim, educar não é simplesmente “instruir”, mas formar o cará-
ter de uma pessoa. Nosso precário pluralismo moral concebeu a edu-
cação no embalo do vale tudo, o que nos faz conviver sem qualquer 
constrangimento com o modelo de universidade-empresa, que busca 
unicamente a geração de lucros sem considerar a capacitação moral 
dos futuros profissionais. Criam-se universidades privadas guiadas 
por inconfessáveis regras de mercado e o ensino é negociado como 
qualquer mercadoria de consumo. Não se deve atribuir à universidade 
parcela de responsabilidade na formação da cidadania? Onde deverá 
ser cultivada a liberdade, a solidariedade, a tolerância, a convivência 
democrática, a luta contra a discriminação e a desigualdade, senão 
na universidade? Como superar esse modelo perverso que forma es-
pecialistas com visões descompromissadas com valores éticos funda-
mentais, senão numa reestruturação profunda da própria universida-
de? (Siqueira, 2001)
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Mac Intyre argumenta que a cultura moderna tornou ausente a con-
cepção de pessoa humana nos moldes concebidos por filósofos gregos 
e cristãos. O racionalismo científico, o iluminismo e a modernidade se-
pultaram, segundo o autor, a possibilidade de uma ética universal. (Mac 
Intyre, 1990)

A atomização do conhecimento não enriquece, pelo contrário, empo-
brece o fazer acadêmico. Como descreveu Marcuse, o homem não pode 
ser considerado unidimensional. Para ser bom médico, jurista, químico 
ou engenheiro naval, numa sociedade plural e carente do exercício de 
cidadania, não basta dominar técnicas de uma área especializada do co-
nhecimento, mas ser igualmente competente no saber de humanida-
des. (Marcuse, 1964)

Em síntese, é essencial considerar:

Deontologia e bioética são áreas do saber complementares e 1. 
não excludentes; 
É necessária a ampliação da carga horária na grade curricular 2. 
do curso de medicina, destinada à disciplina de Deontologia e 
Bioética; 
A abordagem de temas referentes à ética deve ser realizada 3. 
transversalmente ao longo de toda a formação acadêmica no 
curso de medicina;
É imperativo que a universidade esteja atenta para a adequada 4. 
capacitação do corpo docente responsável pela disciplina de 
Deontologia e Bioética, pois seria desastrosa qualquer improvi-
sação nessa área do ensino médico.
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Terminalidade e espiritualidade: leitura comparada 
a partir dos códigos de ética médica brasileiros e 

códigos e declarações éticas de alguns países

Leo Pessini

Introdução

A medicina brasileira ganhou novo Código de Ética Médica em mea-
dos de 2009, derivado de longo processo de revisão do Código de 1988 
– com duração de dois anos e ampla participação da sociedade, o que 
possibilitou esta nova conquista.

No intuito de colaborar com a discussão e aprofundamento das ques-
tões éticas, procuramos aprofundar dois temas fundamentais: questões 
éticas sobre o fim da vida e a interface entre medicina e espiritualidade.

Nossa busca reflexiva foi feita com base em estudo da tradição histó-
rica da ética médica brasileira codificada e em leitura ética comparada 
de como a medicina em alguns países incorporou como diretriz, no con-
teúdo de seus diversos códigos de ética, as questões que nos propomos 
a estudar.

O Conselho Federal de Medicina (CFM), órgão regulador do exercício 
profissional dos 334 mil médicos que atuam no Brasil, iniciou, ao término 
de 2007, o processo de revisão do Código de Ética Médica então vigente, 
datado de 1988. Decorridos 21 anos, muito mudou na área dos cuidados 
da saúde, em termos de consciência cidadã, e no comportamento ético 
da população e profissionais. Passamos por verdadeira revolução tecno-
lógica, que vem a interferir profundamente na vida humana, desde antes 
do nascimento até depois da morte. Estamos entrando na era genômica, 
da telemedicina e da nanotecnologia, somente para lembrar alguns âm-
bitos novos – que criam novo cenário nos cuidados da saúde e de todos 
exigem reflexão, nova consciência, postura e diretrizes éticas.
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A medicina brasileira, num espaço de quase século e meio, mais preci-
samente 142 anos (1867-2009), utilizou nove códigos de ética: 1o) tradu-
ção do Código de Ética Médica da Associação Médica Americana (1867); 
2o) Código de Moral Médica (1929); 3o) Código de Deontologia Médica 
(1931); 4o) Código de Deontologia Médica (1945); 5o) Código de Ética da 
Associação Médica Brasileira (1953); 6o) Código de Ética Médica (1965); 
7o) Código Brasileiro de Deontologia Médica (1984); 8o) Código de Ética 
Médica (1988); e 9o, o mais recente: o Código de Ética Médica aprovado 
em 29 de agosto de 2009.

Por questão de justiça e reconhecimento, registramos que este estu-
do em grande parte fundamenta-se na obra clássica A ética médica dian-
te do paciente terminal: leitura ético-teológica da relação médico-paciente 
terminal nos códigos brasileiros de ética médica, de Leonard Martin, que-
rido amigo da causa bioética, irlandês de nascimento, brasileiro de cora-
ção e que tão precocemente se despediu desta vida. Na seção de anexos 
de sua obra (págs. 305-395) transcreve na íntegra todos os códigos de 
ética médica produzidos no Brasil até 1988. E é essa coletânea de códi-
gos, cuidadosamente transcrita, que utilizamos como fonte de pesquisa 
para elaborar a presente reflexão (Martin, 1993, 1996, 1999).

1)  Questões de fim da vida nos códigos brasileiros de 
ética médica

Iniciemos pelo Código de Deontologia Médica de 1945. Nele a pa-
lavra morte não existe. Há discreta referência aos “atestados de óbito” 
(art. 35.1.f ). No art. 56, velada referência ao paciente terminal, em que 
o médico é obrigado a notificar, em certos casos, a quem deve saber, a 
possibilidade de complicações ou de desfecho fatal. “Note-se que a deci-
são sobre quem deve saber aqui é do médico e não é ao doente, sujeito 
a este “desfecho fatal”, que ele necessariamente vai falar. Tudo depende 
do juízo do médico” (Martin, 1993, p. 74).

A relação médico-paciente é marcada pelo paternalismo benigno. 
Seu art. 4.1 veda ao médico: “Abandonar os casos crônicos ou incuráveis, 
sem que haja comprovado motivo de força maior”. Ressalte-se que essa 
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norma resulta de reformulação às propostas dos códigos de 1929 – “O 
médico não deverá abandonar nunca os casos chronicos ou incuráveis e 
nos difficeis e prolongados será conveniente e ainda que necessário provo-
car conferencias com outros collegas” (art. 8º) – e 1931: “Não deve o médico 
abandonar nunca os casos crônicos ou incuráveis; e, nos difíceis e prolonga-
dos, será conveniente e, quiça, necessário provocar conferencias com outros 
colegas” (art. 8º) – mantida a ortografia original da época.

Outra importante provisão do Código de 1945 relaciona-se ao geren-
ciamento da dor e sofrimento. Nele, afirma-se ser dever do médico “lan-
çar mão dos recursos ao seu alcance para aliviar os que sofrem” (art. 3o.5). 
O código não fornece nenhuma pista positiva sobre como proceder, 
mas sim uma negativa, ao indicar um caminho por onde não se deve an-
dar: a opção pela eutanásia. A proibição é taxativa: “É vedado ao médico 
aconselhar ou praticar a eutanásia” (art. 4o.5). O Código de 1931 reprova 
a eutanásia, mas aponta a necessidade de aliviar a dor sem levar isso “ao 
extremo de dar a morte por piedade” (art.16). O Código de 1929 não faz 
nenhuma referência à eutanásia.

O Código de 1953 dá ao paciente terminal o direito a não ser aban-
donado pelo médico. Seu art. 32.a reforça o art. 4º.1 do Código de 1945 
e dispõe que o médico não pode “abandonar o cliente, mesmo em casos 
crônicos ou incuráveis, salvo por impedimento irremovível, o que deveria 
ser comunicado ao cliente ou ao seu responsável, com a necessária antece-
dência”. Essa prescrição é importante, pois é reconhecimento implícito 
de que o papel do médico vai além da função de curar. Faz parte do agir 
do médico acompanhar e cuidar do doente, mesmo quando ante situa-
ção de impossibilidade de cura.

O Código de 1953 traz uma novidade em relação aos códigos anterio-
res no que toca ao valor da vida humana. Aponta ser dever do médico 
“guardar absoluto respeito pela vida humana, jamais usando seus conheci-
mentos técnicos ou científicos para o sofrimento ou extermínio do homem” 
(grifo nosso). O Código de 1965 reafirma esse dever do médico pratica-
mente com as mesmas palavras. O Código de 1953 discorre sobre a ne-
cessidade de alívio e cuidado da dor do paciente, bem como do direito 
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de que não seja morto. “O médico tem o dever de tudo fazer para aliviar o 
sofrimento do seu doente; jamais chegará, porém, ao excesso de contribuir, 
pela ação ou pelo conselho, para antecipar a morte de seu paciente” (art. 
56). O bem do paciente exige que sua dor seja aliviada e que sua vida 
não seja abreviada por ação médica.

Este art. 56 representa dilema sem solução para o médico que quer 
sedar o paciente com a finalidade de aliviar a dor, mas com a consciên-
cia de que o procedimento terá, quase certamente, o efeito colateral de 
abreviar-lhe a vida. Por um lado, o texto é enfático ao dizer que o médico 
“tem o dever de tudo fazer” para que o sofrimento do seu paciente seja 
aliviado, mas, por outro, qualquer ação ou conselho que antecipe a mor-
te é rejeitado. O Código parece sugerir uma hierarquia de valores pela 
qual o valor do “alívio do sofrimento” tem precedência sobre o valor do 
“absoluto respeito pela vida”.

O Código de Ética Médica de 1965 altera essa hierarquia ao estabele-
cer em seu art. 57: “O médico não pode contribuir, nem direta ou indireta-
mente, para apressar a morte do doente”. Ao priorizar o absoluto respeito 
pela vida, o texto deixa em segundo plano o alívio à dor e, além disso, 
proíbe não apenas toda ação direta, mas também ações indiretas que 
apressam a morte.

O Código de Deontologia de 1984, como nos anteriores, aborda a ten-
são que continua entre o esforço de não causar sofrimento desnecessá-
rio ao paciente terminal e uma injunção que parece obrigar o médico a 
usar todos os recursos ao seu dispor para evitar o extermínio do enfermo 
(art. 1º). O alívio da dor e do sofrimento e o não apressar a morte do pa-
ciente continuam lado a lado sem indicação de como resolver o conflito 
ético entre as exigências de ambos. O art. 29 veda ao médico “contribuir 
para apressar a morte do paciente ou usar meios artificiais, quando com-
provada a morte cerebral”. Introduz-se novo conceito de “morte cerebral”, 
fruto da evolução técnico-científica da medicina num momento em que 
muito se discute a definição de morte e as implicações dessa definição 
para a ética. Mas não esclarece e muito menos define seu sentido. É im-
portante registrar, no entanto, que o conceito de morte cerebral surge, 
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pela primeira vez, no Código de 1984, embora a questão seja discutida 
no âmbito médico desde seu surgimento em 1968, com o Comitê de 
Harvard (EUA).

O Código de Ética Médica de 1988 reforça o direito de o paciente não 
ter o tratamento complicado. Seu art. 60, que proíbe “complicar a tera-
pêutica”, retoma o art. 23 do Código de 1984. Outra preocupação expres-
sa pelo mesmo é a regulamentação de pesquisas médicas em pacientes 
em fase terminal. O art. 130 veda ao médico “realizar experiências com 
novos tratamentos clínicos ou cirúrgicos em pacientes com afecção incurá-
vel ou terminal sem que haja esperança razoável de utilidade para o mes-
mo, não lhe impondo sofrimentos adicionais”.

Numa rápida visão do Código de Ética Médica de 1988 em relação às 
questões éticas de fim de vida, percebe-se, de imediato, que vivíamos 
num contexto sócio-historicocultural de negação da finitude humana. 
Não se fale em término da vida e em como orientar o profissional médi-
co a lidar eticamente diante da morte. No máximo, orienta-se o médico 
em como agir ante o “iminente perigo de vida” (arts. 46 e 56). O art. 60 
estabelece que é vedado ao médico “exagerar a gravidade do diagnós-
tico ou prognóstico, complicar a terapêutica (...)”. O art. 61, parágrafo 2º, 
dispõe que “o médico não pode abandonar o paciente por ser este porta-
dor de moléstia crônica ou incurável, mas deve continuar a assisti-lo ainda 
que apenas para mitigar o sofrimento físico ou psíquico”. O art. 66 proíbe o 
médico de “utilizar, em qualquer caso, meios destinados a abreviar a vida 
do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu responsável legal”. Embora 
não seja utilizada a palavra eutanásia, esta é a questão em pauta e que 
se posiciona contra (França, 1987, 1994).

O mais recente código de ética médica brasileiro foi aprovado em 
29.8.2009. Apresenta várias novidades, entre outras uma no Capítulo I, 
sobre princípios fundamentais, ao admitir a “finitude da vida humana”. Se 
analisarmos os 19 princípios fundamentais do código anterior (1988), o 
paciente nunca morre! É no mínimo curioso, pois se nega em princípio 
a realidade da presença da morte, que sorrateiramente introduz-se na 
prática clínica.
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O novo Código consagra entre seus princípios fundamentais (Capítu-
lo I), em relação à questão em tela, os incisos VI e XXII, com as seguintes 
redações:

“VI – O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará 
sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar 
sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para omitir 
e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade”.

XXII – Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará 
a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários 
e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos 
apropriados”.

No Capítulo V, que trata da “relação com pacientes e familiares”, norma-
tiza procedimentos médicos dizendo ser vedado ao médico “exagerar a 
gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica (...)” 
(art. 35), bem como “ abandonar paciente sob seus cuidados” (art. 36) 
– cujo parágrafo 2o afirma que “(...) o médico não abandonará o paciente 
por ser este portador de moléstia crônica ou incurável e continuará a assisti-
lo ainda que para cuidados paliativos.”

Neste mesmo capítulo o art. 41 diz não à eutanásia no caput, não à 
prática da distanásia e sim aos cuidados paliativos (no parágrafo úni-
co). Por sua vez, o art. 36 veda ao médico “abreviar a vida do paciente, 
ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Parágrafo único. 
Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os 
cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas e tera-
pêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vonta-
de expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante 
legal”.

O novo Código incorpora a essência da Resolução CFM 1.805, de 28 
de novembro de 2006, suspensa por decisão liminar nos autos da Ação 
Civil Pública, da 14ª Vara Federal/DF. O legislador confundiu os conceitos 
de eutanásia e ortotanásia.
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Após vermos objetivamente como a ética médica brasileira codifica-
da trabalhou as questões de término de vida, ao longo da história dos 
numerosos códigos, passamos em revista alguns países em que a ética 
e/ou a deontologia médica codificada são previstas como diretrizes éti-
cas para as questões de fim de vida: Canadá, Estados Unidos, Portugal, 
Espanha, Itália, Equador, Uruguai, Peru, Chile, Bolívia, Argentina, México 
e Europa (Spicer, 2004).

2)  Questões éticas de final de vida nos códigos de ética 
médica de alguns países: leitura comparada

No Canadá, o Código de Ética Médica foi atualizado em 2004. São 
elencadas dez responsabilidades fundamentais do médico. A terceira: 
“Prover cuidados apropriados ao seu paciente, mesmo quando a cura não é 
mais possível, incluindo-se o conforto físico e espiritual, bem como suporte 
psicossocial”. O código canadense, com base nesse princípio maior (“res-
ponsabilidade”), apresenta ao médico uma série de orientações em rela-
ção a questões de término de vida.

Os Estados Unidos merecem estudo à parte, pela complexidade da 
questão num contexto cultural altamente tecnologizado. Por ora, faze-
mos uma referência em termos globais. Nas culturas anglo-saxônicas, as 
questões de fim de vida são discutidas de forma bem direta e objetiva. 
Neste país, temos muitas declarações e orientações éticas em relação a 
cuidados de fim de vida, prover tratamento médico de sustentação de 
vida; diretrizes avançadas de vida; como evitar a prática da “medical futi-
lity” (distanásia) e orientações em torno da parada cardíaca, entre outras 
questões (American College of Physicians, 2005).

Portugal. Neste país, o Código Deontológico, aprovado pela Ordem 
dos Médicos em 26 de setembro de 2008, dedica todo o Capítulo III às 
questões sobre o fim da vida, transcrito a seguir, na íntegra:

Art. 57º. (Princípio geral). “1. O médico deve respeitar a dignidade do 
doente no momento do fim da vida. 2. Ao médico é vedada a ajuda ao sui-
cídio, a eutanásia e a distanásia.”
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Art. 58º. (Cuidados paliativos) “1. Nas situações de doenças avançadas e 
progressivas cujos tratamentos não permitem reverter a sua evolução natural, 
o médico deve dirigir a sua acção para o bem-estar dos doentes, evitando utili-
zar meios fúteis de diagnóstico e terapêutica que podem, por si próprios, induzir 
mais sofrimento, sem que daí advenha qualquer benefício. 2. Os cuidados pa-
liativos, com o objectivo de minimizar o sofrimento e melhorar, tanto quanto 
possível, a qualidade de vida dos doentes, constituem o padrão do tratamento 
nestas situações e a forma mais condizente com a dignidade do ser humano.”

Art. 59º. (Morte) “1. O uso de meios de suporte artificial de funções vitais deve 
ser interrompido após o diagnóstico de morte do tronco cerebral, com excepção 
das situações em que se proceda à colheita de órgãos para transplante.

2. Este diagnóstico e correspondente declaração devem ser verificados, 
processados e assumidos de acordo com os critérios definidos pela Ordem.

3. O uso de meios extraordinários de manutenção de vida deve ser in-
terrompido nos casos irrecuperáveis de prognóstico seguramente fatal e 
próximo, quando da continuação de tais terapêuticas não resulte benefício 
para o doente.

4. O uso de meios extraordinários de manutenção da vida não deve ser 
iniciado ou continuado contra a vontade do doente. 

5. Não se consideram meios extraordinários de manutenção da vida, 
mesmo que administrados por via artificial, a hidratação e a alimentação; 
nem a administração por meios simples de pequenos débitos de oxigénio 
suplementar”.

 Ressalte-se que o código deontológico português anterior a este úl-
timo era de 1985; portanto, apenas três anos mais velho que o brasileiro 
– e já incorpora em seu bojo orientações éticas em relação às questões 
de fim de vida.

Na Espanha, o Código de Ética e Deontologia Médica, de 1999, revisto 
em 28 de fevereiro de 2003, dedica seu Capítulo VII inteiramente à morte:
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Art. 27. “1. É dever do médico tentar a cura ou melhora do paciente 
sempre que possível. Quando isto não é possível, permanece a obrigação 
de aplicar as medidas adequadas para conseguir o bem-estar do enfermo, 
mesmo quando disso possa derivar, apesar de seu correto uso, abreviação 
da vida. Em tal caso, o médico deve informar a pessoa mais próxima do 
paciente e, se julgar apropriado, ao próprio doente.

2. O médico não deverá iniciar ou continuar ações diagnósticas ou te-
rapêuticas sem esperança, inúteis ou obstinadas. Há que se levar em con-
ta a vontade explícita do paciente a recusar o tratamento para prolongar 
sua vida e a morrer com dignidade. Quando seu estado não permite tomar 
decisões, o médico levará em consideração e valorizará as indicações an-
teriores deixadas pelo paciente, bem como a opinião das pessoas por ele 
responsáveis.

3. O médico nunca provocará intencionalmente a morte de nenhum pa-
ciente, nem mesmo no caso de petição expressa da parte deste”.

Na Itália, existe o Código de Deontologia Médica, aprovado em 10 de 
dezembro de 2006. Destacamos alguns artigos pertinentes à temática:

Art. 16. “Obstinação diagnóstico-terapêutica: O médico, levando em 
consideração a vontade do paciente quando expressa, deve abster-se da 
obstinação no tratamento diagnóstico e terapêutico, nas situações em que 
não se pode fundamentalmente beneficiar a saúde do doente e/ou melho-
rar sua qualidade de vida”.

Art. 17. “Eutanásia: O médico, mesmo frente à solicitação do doente, não 
deve efetuar nem favorecer tratamentos com o objetivo de provocar a morte”.

Capítulo V. Assistência aos doentes incuráveis. “Art. 39: Assistência ao 
doente com prognóstico infausto. Nos casos de doenças ou prognósticos 
seguramente infaustos ou surgidos na fase final, o médico deve, por meio 
de atos e comportamentos idôneos, poupar o doente de sofrimentos psi-
cofísicos, proporcionar tratamentos apropriados quando seja possível, que 
salvaguardem a qualidade de vida e a dignidade da pessoa.
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Em caso de comprometimento do estado de consciência, o médico deve 
prosseguir na terapia de sustento vital, até quando se julgue razoavelmente 
útil, evitando toda forma de obstinação”.

No Equador, o Código de Ética Médica vigente foi aprovado em 23 de julho 
de 1992. Seu Capítulo XII é inteiramente dedicado à questão da eutanásia.

“Art. 90. O médico não está autorizado a abreviar a vida do doente. Sua 
missão fundamental frente a uma enfermidade incurável é aliviar median-
te os recursos terapêuticos do caso.

Art. 91. Definida a morte cerebral, de acordo com as normas internacio-
nais vigentes, não se justificam ações excepcionais para prolongar as mani-
festações vitais das estruturas biológicas residuais.

Art. 92. Naqueles casos em que os indicadores clínicos e instrumentais 
revelam situações insalváveis ou incompatíveis com a dignidade da pessoa 
humana, fica a critério do médico e dos familiares suspender os procedi-
mentos extraordinários. Em caso de controvérsia, recorra-se ao julgamento 
de uma Junta Médica, constituída por três especialistas afins ao caso”.

Uruguai. O Código de Ética Médica, aprovado em 27 de abril de 1995, 
traz alguns destaques pertinentes à terminalidade da vida no Capítulo 
V – Problemas éticos específicos.

Cap. 42. A eutanásia ativa, o matar intencionalmente, é contrária à ética 
da profissão.

Cap. 43. Em caso de morte encefálica o médico não tem obrigação ética 
de empregar técnicas, fármacos ou aparatos cujo uso somente prolongaria 
este estado. Em enfermos terminais, aliviar os sofrimentos físicos e interven-
ções artificiais, ajudando a pessoa a morrer dignamente, é adotar a decisão 
eticamente apropriada.

Cap. 44 – Não é válido eticamente que o médico imponha tratamentos 
que violem a decisão válida de um paciente, que livremente decidiu, por 
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causa de sua enfermidade ou por estar em greve de fome, recusar os trata-
mentos que são indicados.

Peru. O Colégio Médico do Peru aprovou em outubro de 2007 o Códi-
go de Ética e Deontologia. Em relação à terminalidade da vida o citado 
código faz alusão ao respeito aos direitos do paciente como mencio-
nado: “Que se respeite o processo natural de sua morte, sem recorrer a um 
prolongamento injustificado e doloroso da vida”. Da relação médico-pa-
ciente, observa-se que existe a possibilidade de recuperação da saúde 
do paciente empregando-se todos os procedimentos e tratamentos ao 
alcance do médico. Neste caso, deve propiciar o emprego das medidas 
paliativas que proporcionam ao paciente uma melhor qualidade de vida 
possível. Entretanto, há o cuidado de não praticar o encarniçamento te-
rapêutico, ou seja, deve-se evitar a adoção de medidas terapêuticas des-
proporcionais ao caso.

No Chile, o Colégio Médico de Chile revisou em 2008 o Código de 
Ética. Em relação à terminalidade humana, temos: “Art. 23. Toda pessoa 
tem o direito de morrer dignamente. Por conseguinte, os procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos deverão ser proporcionais aos resultados que 
deles se podem esperar. O médico procurará sempre aliviar o sofrimento e 
a dor do paciente, mesmo que, com isto, haja risco de abreviar a vida. Ante 
a iminência de uma morte inevitável, é lícito que o médico, em consciên-
cia, tome a decisão de não aplicar tratamentos que visam unicamente um 
prolongamento precário e penoso da existência, devendo proporcionar ao 
enfermo os cuidados paliativos inerentes à dignidade de todo ser humano, 
até o final de seus dias”.

A Bolívia aprovou em 2005 o Código de Ética y Deontologia Médica. 
Seu Capítulo IV – El médico en el inicio y fin de la vida humana apresenta 
nos arts. 37 a 42 a visão da medicina boliviana em relação às questões 
de final de vida.

“Art. 37º. Cuidado médico para pacientes crônicos ou incuráveis. A 
cronicidade ou incurabilidade de uma enfermidade não constitui motivo 
para que o médico prive de sua assistência a um enfermo.
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Art. 38º. Cuidado médico em pacientes com prognóstico ruim. O mé-
dico usará os métodos, medicamentos e procedimentos a sua disposição, 
enquanto existe a esperança de aliviar ou curar a enfermidade.

Art. 39º. Em caso de enfermos graves. Se a situação de um enfermo se 
torna grave ou desesperadora, o médico tem a obrigação de comunicar os 
familiares ou amigos.

Art. 40º. Em caso de enfermos terminais. Com enfermos terminais, o 
médico evitará utilizar qualquer meio ordinário ou extraordinário que não 
beneficie concretamente o paciente. O acompanhamento clínico e o apoio 
moral ao enfermo e seu entorno continuarão conforme o caráter humanís-
tico do cuidado médico.

Art. 41º. Morte encefálica. No caso de morte encefálica devidamente 
comprovada, o médico tem a obrigação de informar esta condição clíni-
ca ao entorno familiar ou legal, e evitar a utilização de técnica, fármacos 
ou aparatos cujo uso somente serve para prolongar este estado. Exceto em 
caso de doação de órgãos e tecidos.

Art. 42º. A eutanásia, entendida como ato deliberado de colocar fim a 
vida de um paciente, é contraria à ética médica.”

Na Argentina, em 17 de abril de 1955 o Código de Ética (atualizado) 
foi aprovado pela Confederação Médica da República Argentina. Em re-
lação às questões de final de vida, lemos:

Art. 131º. Em nenhum caso o médico está autorizado a abreviar a vida 
do enfermo, mas para aliviar sua enfermidade mediante os recursos te-
rapêuticos do caso.

 Art. 132º. O médico tem o dever de tentar a cura ou melhoria do pa-
ciente sempre que possível. Quando isto não for possível, permanece a 
obrigação de aplicar as medidas adequadas para zelar pelo bem-estar 
do enfermo, mesmo quando disto possa derivar-se, apesar de seu uso 
correto, um encurtamento da vida. Em tal caso, o médico deve informar 
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a pessoa mais próxima do paciente e, se o estimar apropriado, o próprio 
enfermo.

Art. 133º. O médico não deverá empreender ou continuar ações diag-
nósticas ou terapêuticas sem esperança, inúteis ou obstinadas. Deve 
levar em conta a vontade explícita do paciente que recusa tratamento 
para prolongar sua vida e deseja morrer com dignidade. Quando seu 
estado não permite tomar decisões, o médico levará em consideração e 
avaliará as indicações anteriores feitas pelo paciente, a opinião das pes-
soas vinculadas responsáveis.

Art. 134º. Em caso de morte encefálica o médico não tem obrigação 
ética de utilizar técnicas, fármacos ou aparatos cujo uso somente serve 
para prolongar este estado. Em enfermos terminais, aliviar sofrimentos 
físicos e sofrimentos artificiais, ajudando a pessoa a morrer dignamente, 
é adotar a decisão eticamente apropriada.

Art. 135º. O médico nunca provocará intencionalmente a morte de 
nenhum paciente, nem sequer no caso de petição expressa por parte 
deste.

Em 2001, a Associação Médica Argentina, em colaboração com a So-
ciedade de Ética em Medicina (AMA), publicou, em comemoração pe-
los 110 anos da Associação Médica Argentina (1891-2001), o Código de 
Ética para a Equipe de Saúde. Trata-se de verdadeiro manual de ética 
profissional (610 artigos). Alguns destaques em relação à terminalidade 
humana são abordados no Livro IV – Situações especiais (Capítulos 24 a 
34). Entre as várias situações aborda-se o cuidado do paciente incurável 
(Cap.33), a eutanásia e o suicídio assistido (Cap.34).

Em relação aos direitos e deveres dos pacientes (Cap.5) é dito no art. 
80 que o paciente tem direito a: c) receber ajuda terapêutica que alivie 
seus sofrimentos. d) ser escutado em seus conceitos e emoções sobre a for-
ma de enfocar a morte, e) não morrer sozinho, mas sim acompanhado por 
pessoas de seu afeto, f ) que respeitem a dignidade de seu corpo depois de 
falecido.
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O código argentino faz uma diferenciação conceitual entre paciente 
incurável; incurável, em estado crítico e incurável, em estado terminal.

Art. 537 – Paciente terminal é aquele que apresenta lesão irreversível, 
que o conduzirá em um breve período à morte. Ingressar ele em uma 
Unidade de Cuidados Intensivos significa reunir medidas para tentar 
prolongar o processo de morte.

Art. 538 – No paciente terminal deve-se aplicar as medidas que permitam 
uma morte digna, sem que se justifiquem procedimentos que prolonguem 
o sofrimento. A exigência da conduta médica ética significa evitar a insis-
tência ou teste terapêutico em uma situação de vida irrecuperável.

Art.541 – As decisões da equipe de saúde no que faz a abstenção ou re-
moção dos meios de suporte vital, deveriam ser discutidas e compartilha-
das pelo grupo de assistência e no caso de dúvidas ou desacordos, resulta 
pertinente a consulta com o Comitê de Ética da instituição.

Art. 542 – A abstenção ou remoção dos meios de suporte vital não 
significa baixo nenhum conceito privar ao paciente das medidas que 
brinda conforto físico, psíquico e espiritual, transladando o paciente se 
necessário, à área de cuidados paliativos.

O Capítulo 34, sobre a eutanásia e o suicídio assistido, traz práticas 
consideradas “contrárias à ética médica”, apesar do destaque em seu art. 
546: “O paciente terminal tem direito a uma morte digna (...)”.

Art. 550 – É contrário à ética médica e se considerará falta grave a 
deficiente medicação paliativa dos sintomas físicos e psíquicos sofridos 
pelos pacientes afetados por grave doença ou acidente, quando exista 
consenso dos mesmos ou dos seus representantes legais para seu forne-
cimento proporcional e eficiente.

Art. 551 – O paciente terminal tem o direito a solicitar que se evite a 
crueldade terapêutica para prolongar sua vida, o que o médico tem o de-
ver ético de aceitar, respeitando sempre os valores da pessoa humana.
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Art. 552 – Em nenhum caso o médico está autorizado a abreviar ou 
suprimir a vida de um paciente mediante ações ou omissões orientadas 
diretamente a este fim. A eutanásia por omissão configura uma falta gra-
víssima à ética médica e às normas legais. Deve-se permitir a morte do 
doente, mas nunca provocá-la.

Art. 554 – É conforme aos ditames da prática médica o retiro dos meios 
artificiais de reanimação no caso dos pacientes em estado vegetativo per-
manente, julgados tais por ditame concordante de dois médicos diferentes 
do que trata o paciente.

Art. 555 – A distanásia ou prolongamento artificial e desnecessária 
agonia do paciente em estado vegetativo permanente, é contrária à exi-
gência da ética do bem morrer. Somente se justifica a distanásia em caso 
da gravidez da assistida no interesse superior da criança por nascer.

No México, foi aprovada pelo governo federal em 8 de janeiro de 2009 
uma “reforma y adiciona la Ley General de Salud en Matéria de Cuidados 
Paliativos”. Esta lei “de cuidados paliativos para enfermos em situação 
terminal” tem como objetivo: “Art. 166 bis. I. Salvaguardar a dignidade dos 
enfermos em situação terminal, para garantir uma vida de qualidade atra-
vés de cuidados e atenções médicas, necessários para tal; II. Garantir uma 
morte natural em condições dignas aos enfermos em situação terminal; II. 
Estabelecer e garantir os direitos do enfermo em situação terminal em rela-
ção a seu tratamento. IV. Dar a conhecer os limites entre o tratamento cura-
tivo e o paliativo; V. Determinar os meios ordinários e extraordinários nos 
tratamentos; VI. Estabelecer os limites entre a defesa da vida do enfermo em 
situação terminal e a obstinação terapêutica”.

Este documento implementa os cuidados paliativos no âmbito do 
sistema de saúde e apresenta um glossário de termos com definições 
precisas sob o escopo da lei. Assim, define enfermo em situação termi-
nal como sendo “a pessoa que tem uma doença incurável e irreversível e 
que tem um prognóstico de vida inferior a seis meses”. Define também a 
enfermidade em estado terminal como “todo padecimento, reconheci-
do como irreversível, progressivo e incurável que se encontra em estado 
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avançado e cujo prognóstico de vida para o paciente seja menor de seis 
meses”.

Vejamos mais detalhadamente o que a lei mexicana sobre cuidados 
paliativos diz a respeito de investimentos terapêuticos:

“Art. 166 bis 5. O paciente em situação terminal, maior de idade e em 
pleno uso de suas faculdades mentais, tem direito de suspender volunta-
riamente o tratamento curativo e como consequência a iniciar tratamento 
estritamente paliativo na forma e nos termos previstos por esta lei.

Art 166 bis 6. A suspensão voluntária do tratamento curativo supõe o 
cancelamento de todo medicamento que busca prolongar a enfermidade 
terminal do paciente e o início de tratamentos enfocados de maneira exclu-
siva para diminuir a dor e o mal-estar do paciente.

Art. 166 bis 7. O paciente em situação terminal que esteja recebendo os 
cuidados paliativos poderá solicitar para novamente receber o tratamento 
curativo, ratificando a sua decisão por escrito ante os profissionais médicos 
que o atendem.

Art. 166 bis 9. Os cuidados paliativos serão proporcionados desde o mo-
mento em que se diagnostica o estado terminal da enfermidade, pelo mé-
dico especialista.

Art. 166 bis 10. Os familiares do enfermo em situação terminal têm a 
obrigação de respeitar a decisão voluntariamente assumida pelo enfermo.

Art. 166 bis 16. Os médicos assistentes poderão administrar fármacos 
paliativos a um enfermo em situação terminal, mesmo quando isto provo-
que perda da consciência ou mesmo abrevie a vida do paciente, sempre e 
quando tal administração dos ditos fármacos paliativos tenham como ob-
jetivo aliviar a dor do paciente (...) Em nenhum caso se administrarão tais 
fármacos com a finalidade de abreviar ou terminar a vida do paciente, em 
tal caso se estará sujeito às disposições penais aplicáveis” .
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Na Europa foi elaborado o documento Princípios de Ética Médica 
Europeia, aprovado em 25 de junho de 2002. Seu art. 12 refere-se à 
ajuda ao doente em fase terminal: “A medicina implica em toda cir-
cunstância no respeito constante à vida, pela autonomia moral e pela 
liberdade de escolha do paciente. No caso de enfermidade incurável e 
terminal, o médico pode limitar-se a aliviar os sofrimentos físicos e mo-
rais do paciente, administrando-lhe os tratamentos apropriados e man-
tendo, enquanto possível, a qualidade de uma vida que está no seu final. 
É cuidar do paciente em fase final até o fim e agir de forma que lhe per-
mita conservar sua dignidade”.

Percebe-se claramente, a partir dessas amostras de códigos de éti-
ca dos países mencionados, que as questões éticas de fim de vida 
são amplamente abordadas. Certamente, no novo Código de Ética 
Médica brasileiro temos novidades em relação ao tema. O silêncio do 
Código de 1988 em relação a algumas dessas novas questões éticas 
de fim de vida (morte encefálica, cuidados paliativos, evitar a “obsti-
nação terapêutica”, entre outras) será substituído por uma “palavra” 
de orientação em relação a essas delicadas questões na fronteira fi-
nal da vida humana.

3) Medicina e espiritualidade
Há um cansaço na cultura contemporânea em relação à medicina 

que reduz o ser humano meramente à sua dimensão biológica orgâ-
nica. O ser humano é bem mais do que sua materialidade biológica. 
Poderíamos dizer que esse cansaço provocou uma crise na medici-
na técnico-científica e favoreceu o nascimento de novo modelo – o 
do paradigma biopsicossocial (Siqueira, 2000; Cassel, 1991). É a partir 
dessa virada antropológica que se pode introduzir a dimensão espi-
ritual do ser humano como componente importante a ser trabalhado 
na área de cuidados da saúde. Existem muitas publicações em nosso 
meio sobre essa questão, que não podem deixar de passar desper-
cebidas (Leloup et al., 2002; Pessini & Barchifontaine, 2008; Pessini & 
Bertachini, 2004).
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Medicina e espiritualidade nos códigos brasileiros de ética 
médica

a) Nas origens, união entre medicina, sacerdócio e espiritualidade

Como retrocitado, o primeiro código de ética médica adotado no Bra-
sil foi o Código de Ética Médica da Associação Médica Americana, de 
1867. Nesse mesmo ano, temos uma tradução portuguesa, aqui divulga-
da pela Gazeta Médica da Bahia, em Salvador – onde em 1808, quando 
da vinda da corte real Portuguesa, foi instalada a primeira faculdade de 
Medicina em terras brasileiras (Martin, 1993, p.305-315).

O autor da breve introdução, não assinada, faz questão de realçar os 
fundamentos religiosos da moral proposta no Código de 1867. Mante-
mos nas transcrições selecionadas a fiel grafia da língua portuguesa à 
época.

“Os preceitos que a Associação Americana faz obrigatórios para os seus 
membros, são-no também moralmente para todos os medicos que prezam 
a dignidade propria, respeitando a dos outros, e que consideram a nossa 
profissão um apostolado, um sacerdocio, e não uma ocupação lucrativa; 
são baseados no direito consuetudinário, por assim dizer, e reconhecidos 
pela classe médica dos paizes civilisados, e nos sãos princípios de moral uni-
versal, de justiça, de lealdade e amor do próximo, que são os mesmos para 
todos os povos cultos, iluminados pelo christianismo”.

Logo no art. 1º, deveres dos médicos para com os seus doentes, § 4º: 
“Para ser ministro de esperança e comforto para seus doentes, é preciso que 
o medico, alentando o espírito que desfallece, suavise o leito da morte, rea-
nime a vida que expira, e reaja contra a influencia deprimente d´estas mo-
léstias que muitas vezes perturbam a tranquilidade dos mais resignados em 
seus últimos momentos. A vida do doente pode ser abreviada não só pelos 
actos, como também pelas palavras ou maneiras do medico. É, portanto, 
um dever sagrado proceder com toda a reserva a este respeito, e evitar tudo 
que possa desanimar o doente ou deprimir-lhe o espírito.
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§ 5º O medico não deve abandonar o doente por julgar o caso incurável. 
Sua assistencia pode continuar a ser muito útil ao enfermo e consolar os 
parentes, ainda no ultimo período de uma moléstia fatal, alliviando-o da 
dor e de outros symptomas, e calmando-lhe a afflicção do espírito”.

A profissão médica é descrita com termos religiosos tais como apos-
tolado e sacerdócio. Além disso, assinala que “o cristianismo” é a inspira-
ção fundamental dos valores do código. Na relação médico-paciente, o 
perfil do profissional médico é delineado em linguagem religiosa: “mi-
nistro de esperança e comforto”; “alentando o espírito que desfallece”. “É um 
dever sagrado proceder com toda a reserva a este respeito e evitar tudo o 
que possa desanimar o doente ou deprimir-lhe o espírito”.

b) Início do processo de secularização: separação entre medicina 
e religião

No Código de 1929, o respeito exigido pela religião é absoluto: “O mé-
dico deverá respeitar as crenças religiosas de seus clientes, não se opondo 
em caso algum nem por qualquer motivo ao cumprimento dos preceitos 
religiosos” (art. 7º).

O Código de 1931 já propõe uma modificação dessa postura: “O mé-
dico deve respeitar as crenças religiosas dos seus clientes, não se opondo 
ao cumprimento dos preceitos daí decorrentes, salvo nos casos em que a 
pratica deles determinar alteração sensível nos cuidados terapêuticos, ou 
puder acarretar perigo iminente à vida do doente; outrossim, não deve su-
gerir ao incréu ou de crença diversa, o exercício de preceitos de sua religião” 
( art. 7º).

O Código de 1945 vai alçar as convicções religiosas ao mesmo nível 
das convicções políticas: “É dever do medico respeitar as convicções po-
líticas e as crenças religiosas do cliente, não se opondo a pratica que delas 
decorra, salvo no caso em que essa pratica possa trazer perturbações aos 
cuidados terapêuticos, ou acarretar perigo iminente à vida do enfermo. 
Abster-se, outrossim, de sugerir ao doente a adoção do seu próprio credo 
religioso ou político” (art. 3o-1, e).
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O Código de 1953, logo no art. 1º, que versa sobre normas funda-
mentais, afirma que o compromisso da medicina como profissão é com 
a saúde da pessoa, no seu contexto social, e que esse ideal maior não 
pode estar subordinado a qualquer outro valor. “A medicina é uma pro-
fissão que tem por fim cuidar da saúde do homem, sem preocupações de 
ordem religiosa, racial, política ou social, e colaborar para a prevenção da 
doença.” Uma das fontes inspiradoras deste artigo é a Declaração de Ge-
nebra, que se inicia com o juramento solene do médico de “consagrar 
minha vida a serviço da Humanidade” e que, logo adiante, faz a promes-
sa: “Não permitirei que concepções religiosas, nacionais, raciais, partidárias 
ou sociais intervenham entre meu dever e meus pacientes”.

Este código está preocupado em não discriminar ninguém “a partir 
das preocupações religiosas”. Percebe-se que os códigos mais antigos 
mencionam claramente o comportamento do médico ante as crenças 
religiosas. Não são hostis à religião e existe um reconhecimento de va-
lor que merece respeito. Nos códigos mais recentes, por exemplo, os 
de 1984, 1988 e 2009, observa-se silêncio total em relação ao tema, em 
grande parte devido ao violento processo de secularização pelo qual 
passou e vai passando nossa cultura ibero-americana a partir dos anos 
70 do século XX.

O Código de Ética Médica de 2009 não menciona em seus artigos, 
sequer uma única vez, a expressão “espiritual” ou “espiritualidade”. No 
seu todo, faz três referências à religião, e negativas, das quais o médico 
deve se precaver, ter cuidado. Indiretamente, ao incentivar os cuidados 
paliativos, manifesta preocupação com o conforto “psicossocial e espiri-
tual” para além do conforto físico – que estão no coração desta filosofia 
de cuidados junto a pacientes em fase final de vida.

Mais adiante, numa leitura comparada com os códigos de outros paí-
ses revistos nesta última década, veremos que assumem explicitamente 
o valor do cuidado e respeito à espiritualidade do paciente, na relação 
médico-paciente. O que surpreende é que são sociedades altamente 
pluralistas e secularizadas, que valorizam e respeitam a dimensão dos 
valores espirituais dos pacientes. Se formos comparar com a cultura e 
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sociedade brasileira, profundamente marcadas pelo fator religioso ao 
longo da história, podemos dizer que se perdeu preciosa chance de se 
reconhecer uma área que constitui um dos “direitos” do paciente a ser 
respeitado em muitos países. Nesse sentido, o novo Código foi tímido 
e, poderíamos dizer, até omisso ao não valorizar, em sua concepção filo-
sófico-antropológica, uma abertura para essa dimensão dos valores do 
paciente.

Devemos observar com Leonard Martin que “Os códigos de ética na 
área de medicina no Brasil se desenvolvem numa matriz secular e filosófica, 
independente de qualquer formulação explícita de valores religiosos. Refle-
tindo a situação pluralista em que se pratica a medicina no mundo contem-
porâneo, procuraram-se princípios que teriam ampla aceitação com bases 
humanísticas e filosóficas“ (Martin, 1993, p. 35). É claro que o Código de 
Ética Médica da Associação Americana de 1867, dantes entre nós ado-
tado, apresenta-se como exceção perante a tradição de ética médica 
codificada brasileira, pois, como vimos, explicitamente assume lingua-
gem religiosa. Também temos que registrar que no final do século XIX 
estávamos ainda marcados pelo regime de cristandade que vem desde 
a Idade Média e que a partir do Renascimento vai perdendo força na Eu-
ropa ilustrada. O espírito desse humanismo cristão que o código deixa 
transparecer não pode se perder em meio à revolução tecnocientífica 
em curso no mundo da saúde.

c) Espiritualidade em dois recentes documentos brasileiros na 
área da saúde

No Brasil, o Ministério da Saúde aprovou a Portaria 1.820, de 13 de 
agosto de 2009 (com 10 artigos), que “dispõe sobre os direitos e deve-
res dos usuários da saúde nos termos da legislação vigente” (Art. 1º), que 
passam a constituir a “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde” (art. 
9º), publicada no D.O.U. de 14 de agosto de 2009, seção 1, p. 80-81.  
(cf. www. saude.gov.br).

Trata-se de verdadeira carta para o exercício da cidadania no âmbito 
dos cuidados e serviços de saúde. Espera-se que não fique apenas no 
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papel, como declaração de boas intenções, simplesmente. Com vigilân-
cia cidadã pode se transformar num instrumento fundamental na hu-
manização dos cuidados de saúde.

 Seu artigo 4º e parágrafo único afirmam: Toda pessoa tem direito ao 
atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualifi-
cados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. Parágrafo único. 
É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humani-
zado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em 
virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de 
gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, 
patologia ou de deficiência, garantindo-lhe: III – nas consultas, nos proce-
dimentos diagnósticos, preventivos, cirúrgicos, terapêuticos e interna-
ções, o seguinte: (...) d) aos seus valores éticos, culturais e religiosos; (...) 
g) o bem-estar psíquico e emocional. X – a escolha do local de morte; (...) 
XIV – o recebimento de visita de religiosos de qualquer credo, sem que 
isso acarrete mudança da rotina de tratamento e do estabelecimento e 
ameaça à segurança ou perturbações a si ou aos outros.

Interessante o art. 5º: “Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direi-
tos respeitados na relação com os serviços de saúde, garantindo-lhe: (...) VIII 
– o recebimento ou recusa à assistência religiosa, psicológica e social.

Do exposto da portaria do Ministério da Saúde sobre os direitos e de-
veres dos usuários do sistema de saúde, a questão religiosa é vista de 
forma positiva, reconhecida como necessidade humana que aponta para 
cuidados a que o doente tem direito. Nesse sentido, o Código de Ética 
Médica de 2009 basicamente manteve o dito na tradição dos últimos có-
digos, ou seja, uma perspectiva tímida e negativa em relação à questão 
da religião. Menciona a religião em quatro ocasiões, todas em tom nega-
tivo, vejamos: a) nos princípios fundamentais, inciso X: “O trabalho do mé-
dico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade 
política ou religiosa”; b) no Capítulo II, direitos dos médicos, o inciso I veda 
ao médico: I) “exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de reli-
gião, etnia, sexo (...)”; c) art. 20: É vedado ao médico: “Permitir que interes-
ses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras (....) interfiram na 
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escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento (...)”; 
d) art. 47: É vedado ao médico: “Usar de sua posição hierárquica para im-
pedir, por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, política (...).

Como vemos, a religião está ligada à discriminação e interesses que 
comprometem uma conduta de lisura ética e que, portanto, devem 
ser evitados. Indiretamente, poderíamos dizer que o novo Código, ao 
afirmar em três momentos (Princípio XXII; art. 35, parágrafo 2º e art. 41, 
parágrafo único) a necessidade de implementação de cuidados paliati-
vos quando em situação de doença incurável e final de vida, valoriza a 
espiritualidade, pois os cuidados espirituais estão no coração do enten-
dimento e conceito de cuidados paliativos. Durante todo o processo de 
revisão, o Princípio XXII introduzia no seu final a dimensão de espiritua-
lidade quando dizia: “(...) oferecendo aos pacientes sob sua atenção todos 
os cuidados paliativos apropriados, incluindo o conforto físico, apoio es-
piritual e psicossocial” (destaques nossos). No entanto, a versão final da 
redação do princípio apresentada e aprovada no plenário da IV Confe-
rência Médica (S. Paulo, 23-29 de agosto), em nome de uma formulação 
clara e sintética, termina em “cuidados paliativos apropriados”. Esta teria 
sido uma excelente oportunidade de inserir no Código o valor “espiritu-
alidade” numa perspectiva positiva, como o fazem, por exemplo, os có-
digos de ética de vários países que recentemente passaram por revisão, 
tais como Canadá, EUA, Portugal e Itália, entre outros.

Uma referência explícita ao tema em nada desabonaria o conteúdo 
do Código; pelo contrário, seria mais um avanço, se o compararmos com 
outros países. Certamente, na próxima revisão essa questão terá trata-
mento não discriminatório, assumindo perspectiva mais positiva. Reli-
gião, na essência, não pode ser equacionada como causa de violência e 
discriminação (fundamentalismos religiosos), mas sim fator fundamen-
tal de bem-estar e saúde. É nessa linha que vemos, neste início de milê-
nio, um renascimento da aproximação entre espiritualidade e medicina, 
com vários trabalhos científicos que apontam para a integração, e não 
a separação, entre valores humanos e fatos científicos. Evidente supe-
ração da racionalidade técnica cartesiana, incluindo um componente 
humanista na cientificidade médica.
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Veremos, a seguir, como entidades médicas de reconhecido prestígio 
mundial (Associação Médica Mundial, por exemplo) e códigos de ética 
de países ditos desenvolvidos (Canadá, EUA, entre outros) incorporam a 
espiritualidade de forma explícita e positiva, como direito do paciente e 
também responsabilidade médica, no contexto global dos cuidados de 
saúde.

A questão da espiritualidade: leitura de alguns 
documentos éticos e bioéticos, de organizações 
internacionais

Em sua introdução, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 
Humanos (Unesco, 19.10.2005) apresenta como fundamento uma visão 
antropológica integral, holística, contemplando a “dimensão espiritual” do 
ser humano: “Tendo igualmente presente que a identidade de um indivíduo 
inclui dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais”.

A Associação Médica Mundial (AMA), na Declaração sobre os Direi-
tos do Paciente (revista na 171a seção do Conselho, Santiago, outubro 
de 2008), elenca onze direitos, sendo o 11o o “Direito à assistência reli-
giosa”. Na íntegra: “O paciente tem o direito de receber ou recusar confor-
to espiritual ou moral, incluindo a ajuda de um ministro de sua religião de 
escolha”.

No Canadá, o Código de Ética Médica (atualizado em 2004), ao apre-
sentar as dez “responsabilidades fundamentais” dos médicos, estatui: “3. 
Prover cuidados apropriados ao seu paciente, mesmo quando a cura não 
é mais possível, incluindo o conforto físico e espiritual, bem como suporte 
psicossocial”.

Em Portugal, o Código Deontológico (aprovado em 26 de setembro 
de 2008) assim se expressa a respeito dessa questão da religião e espi-
ritualidade:

Art. 51º. “Respeito pelas crenças e interesses do doente: 1. O médico deve 
respeitar as opções religiosas, filosóficas ou ideológicas e os interesses legí-
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timos do doente. 2. Todo doente tem o direito a receber ou a recusar confor-
to moral e espiritual, nomeadamente o auxílio de um membro qualificado 
da sua própria religião. 3. Se o doente ou, na incapacidade deste, seus fa-
miliares ou representantes legais quiserem chamar um ministro ou outro 
membro de qualquer culto, um notário ou outra entidade legalmente com-
petente, o médico tem o dever de o possibilitar no momento que considere 
mais oportuno”.

O Código de Ética para a Equipe de Saúde da Associação Médica 
Argentina, aprovado em 2001, no Livro II – Do exercício profissional, 
Cap. 4 – Dos direitos e deveres da equipe de saúde, assim se posiciona 
em relação à espiritualidade: Art. 57 – Deve respeitar as crenças religiosas 
do enfermo não impedindo suas práticas, salvo que o mandato religioso 
signifique um atentado contra a saúde que está obrigado a proteger. Neste 
caso se fará saber ao enfermo e se negará a continuar com suas atenções se 
o mesmo persiste em sua posição.

Em relação aos direitos e deveres dos pacientes (Cap.5):

Art. 79 – Todo paciente tem o direito de receber apoio emocional e a 
solicitar ajuda espiritual ou religiosa de pessoas da sua escolha.

Art. 80 – O paciente tem direito a: a) ser cuidado por pessoas capazes 
de ajudá-lo a manter um sentimento de esperança e confiança em mo-
mentos críticos.

No que toca ao cuidado com o paciente em fase terminal (Cap. 33), 
o art. 544 explicita: “Respeitar os princípios morais e ou religiosos de cada 
paciente no momento da sua morte”.

No México, desde 5 de janeiro de 2009 vigora o “Decreto por el que se 
reforma y adiciona la Ley General de Salud en Materia de Cuidados Paliati-
vos” . No Cap. II, que trata dos “Direitos do paciente em situação terminal” 
(art.166 Bis 3), entre os doze direitos arrolados o XI diz que o paciente 
tem direito “a receber os serviços espirituais quando ele, sua família, repre-
sentante legal ou pessoa de confiança os solicitar”.
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Como podemos perceber pela amostra apresentada desses docu-
mentos, a dimensão dos cuidados espirituais é parte dos cuidados a que 
o doente tem direito. É interessante assinalar que as instituições que 
hoje defendem esse “direito de assistência religiosa” não são instâncias 
religiosas nem igrejas, mas organizações seculares (ONU, Unesco, asso-
ciações de médicos, entre outras), o que valoriza ainda mais a questão 
da importância do fator espiritual no processo saúde e doença no ser 
humano.

Considerações finais
Do exposto, percebe-se que todos os códigos – revistos mais recen-

temente – contemplam em seu bojo as questões éticas de fim da vida. 
Enquanto dizem não em relação à eutanásia, também propõem clara-
mente não à prática da distanásia, ou seja, ao prolongamento indevi-
do do processo do morrer, provocando grande sofrimento ao paciente. 
Protege-se a vida e a dignidade humana, evita-se a eutanásia. Os códi-
gos mais antigos, bem como o de 1988, praticamente nada dizem em 
relação à prática da distanásia, que também consideramos atentado à 
dignidade humana. No art. 60 do Código de 1988 há leve aceno à pro-
blemática, onde se diz: “É vedado ao médico complicar a terapêutica”.

O Código de Ética Médica de 2009 introduz diretamente a questão da 
não prática da distanásia e incentiva a organização dos cuidados paliati-
vos, como acenamos anteriormente. Sem dúvida, grande novidade em 
relação aos códigos que o antecederam.

Nos códigos anteriores, percebe-se crescente tendência de focalizar 
a questão da dor e do sofrimento humano como problema eminente-
mente técnico, e a morte como fenômeno predominantemente bioló-
gico. Em nome do “absoluto respeito pela vida humana” preconizado 
pelos códigos, enquanto, de um lado, se protege a vida contra a prá-
tica da eutanásia, por outro, no contexto de instituições de saúde de 
alta tecnologia, cresce assustadoramente a tendência de imposição de 
tratamentos agressivos desproporcionais aos resultados que se podia 
esperar, em casos em que se está simplesmente adiando o inevitável, 
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isto é, a morte certa causada pela doença incurável. Aqui, a distanásia 
ou obstinação terapêutica passa a ser problema ético crucial. Pergunta-
se: até que ponto prolongar o processo do morrer? Beneficia a quem? 
(Pessini, 2001, 2004, 2006).

 É necessário cultivar a sabedoria de integrar a morte na vida. A mor-
te não é doença e não deve ser tratada como tal. Não somos doentes 
nem vítimas da morte! Podemos ser curados de uma doença classifica-
da como mortal, mas não da dimensão de nossa mortalidade. A nossa 
condição de existir como seres finitos não é enfermidade! Quando es-
quecemos isso, caímos na tecnolatria e absolutização da vida biológica 
pura e simplesmente. Nesse contexto, os instrumentos que deveriam 
ser de cura e cuidado se transformam tragicamente em ferramentas de 
tortura.

Permanece como grande desafio o cultivo da sabedoria de abraçar e 
integrar a dimensão da finitude e mortalidade na vida, bem como imple-
mentar cuidados holísticos (físico, social, psíquico e espiritual) no adeus 
final. É necessário cultivar profunda indignação ética em relação a tudo 
o que diminui a vida num contexto social excludente (mistanásia), e se 
comprometer solidariamente. Entre dois limites opostos: de um lado, a 
convicção profunda de não abreviar intencionalmente a vida (eutaná-
sia); de outro, a visão de não implementar um tratamento fútil e inútil, 
prolongando o sofrimento e adiando a morte inevitável (distanásia). En-
tre o não abreviar e o não prolongar está o cuidar com arte, humani-
dade e ternura do ser que está para partir (ortotanásia). Como fomos 
cuidados para nascer, precisamos também ser cuidados no despedir-se 
da vida. Cuidar é um desafio que une competência técnico-científica e 
ternura humana, sem esquecer que “a chave para morrer bem está no 
bem-viver!”.
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Consentimento e compromisso de resultado

Carlos Vital Tavares Corrêa Lima

A revisão do Código de Ética Médica, elaborado há duas décadas, 
constitui pauta prioritária aos nossos interesses sociais, porquanto se 
destina à atualização das normas de conduta ético-profissionais volta-
das aos cuidados de bens supremos do indivíduo e protegidos pela or-
dem estatal, com implicações jurídicas no campo das responsabilidades 
administrativa, civil e penal.

Ressalte-se que revisões desse gênero são relevantes ao contexto da 
práxis médica contemporânea, de eminente caráter técnico-científico e 
de conflitos gerados pela especulação da indústria e do comércio com 
o ato médico, de modo a exigir frequente análise dos seus parâmetros 
éticos e morais.

Sem dúvida, a ética médica, de importante significado socioantro-
pológico, sempre esteve submetida ao processo dialético estabelecido 
entre a tradição e a ruptura, que antecedeu e permeou as mudanças 
comportamentais ocorridas no decurso da evolução histórica e filosó-
fica da humanidade, de maneira a determinar profundas modificações 
em clássicos e seculares conceitos hipocráticos.

Hipócrates resgatou a medicina dos deuses e a entregou aos homens 
para ser exercida no terreno da razão, alertando os seus discípulos de que 
seriam julgados pelas causalidades do destino. As suas previsões concre-
tizaram-se desde os mais remotos tempos, alcançaram a era da Lex Aqui-
lia de Damno – quando foram abolidos os resquícios da Lei do Talião, 
até então ainda presentes na Lei das XII Tábuas –, atingiram o período 
das concepções éticas de Thomas Percival (1803) e consolidaram-se nos 
tempos modernos, de seguridade social e seguros, após a incorporação 
dos paradigmas técnico-científico, comercial e empresarial ao exercício 
da medicina.
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Nos primórdios de suas atividades laborais, ainda que imbuídos de 
autoridade paternalista, os médicos procuraram compensar a pouca efi-
ciência de sua arte com atenção à espiritualidade dos enfermos, cons-
cientes do conselho de Platão (sec.V a.c.), de que o seu maior erro seria 
tratar corpo e alma separadamente.

Na transição do século XIX para o XX, após as descobertas de Charles 
Darwin, Pasteur, Gregor Mendel e de maior eficácia das técnicas cirúrgi-
cas, traídos pela vaidade do domínio de uma ciência com certa resolubi-
lidade, adotaram uma postura de extremo paternalismo, desatenta aos 
sentimentos de angústia e medo dos pacientes e às suas prerrogativas 
de escolha e decisão.

No art. 81 do Código de Moral Médica de 1929, exemplo dos padrões 
vigentes à época, transcrito “in verbis”, torna-se evidente o paternalismo, 
o machismo e a força do poder eclesiástico, em nítida preocupação com 
o matrimônio em nosso país:

“O médico guardará o mais absoluto segredo si chegar a 
comprovar uma moléstia venérea em uma mulher casada. 
Não somente se absterá de torna-la conhecedora da natu-
reza da moléstia como também evitará que sobre o marido 
recaia a suspeita de ser o autor do contágio. Consequente-
mente não dará nenhum atestado nem fará relato algum 
sobre isto, embora o marido dê o seu consentimento.”

Além do exuberante paternalismo da primeira metade do século XX, 
surgiram, naqueles anos, os primeiros sinais de ameaça do trato mercan-
til aos preceitos humanísticos e humanitários da medicina, registrados 
no discurso de João Guimarães Rosa, médico e escritor, orador da turma 
de 1930 da Universidade Federal de Minas Gerais:

“Ninguém entre nós, para bem de todos, representa os 
exemplares do medico commercializado, taylorizado, 
standardizado, aperfeiçoadissima machina mercantil de 
diagnósticos, ‘un industriel, un exploiteur de la vie et de 
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la mort’, no dizer de Alfred Fouillé, para quem nada sig-
nificam as dôres alheias, tal qual Chill, o abutre kiplin-
guiano, satisfeito no jangal faminto, por certo de que 
depressa todos lhe virão a servir de pasto.”

Em meados do século passado, após o julgamento das atrocidades 
nazistas no Tribunal de Nuremberg e das bombas lançadas em Hiroshi-
ma e Nagasaki, com a visão de milhares de corpos humanos aniquilados, 
passou-se a ter maior compreensão da mensagem do mais importante 
trecho do texto de Pico de La Mirandola: “(...) não te dei nem rosto nem 
um lugar que te seja próprio, não te fiz nem celeste nem terrestre”. Nesse 
sentido, de livre arbítrio e bom-senso, desencadeou-se a busca da digni-
dade humana, inerente ao homem pelo simples fato de sua existência e 
com alicerce no direito de autodeterminação.

O respeito pela autonomia da vontade é hoje conjugado com o prin-
cípio da dignidade da pessoa humana, concebendo-se o ser humano 
como fim em si mesmo, jamais manipulado por terceiros como coisa ou 
objeto. Constrói-se a partir desse princípio a base do direito ao consen-
timento livre e esclarecido. Portanto, extingue-se o paternalismo hipo-
crático, denominado por Michael Foucault de biopoder, e coloca-se o 
paciente em um ´status´ epistemológico mais elevado, para decidir o 
que deve ser feito em seu próprio corpo por meio de diálogos francos e 
humanamente paritários, que façam nascer relações fiduciárias, radica-
das no denso valor ético-social da recíproca confiança.

Hodiernamente, a dignidade da pessoa humana, além de fundamento 
do estado democrático de direito (art. 1o, inciso III, da Constituição Fede-
ral), é o cerne de todo ordenamento jurídico pátrio e prevalecerá sobre 
qualquer tipo de avanço científico e tecnológico, de dogma ou lucro.

Em defesa dessa dignidade, aqui entre nós, abaixo da linha do Equa-
dor, foi promulgada em 1990 a Lei 8.078, o Código de Defesa do Consu-
midor, marco de maioridade do exercício de cidadania. O nosso diplo-
ma consumerista atribuiu às pessoas jurídicas a responsabilidade civil 
objetiva, configurada apenas pela existência de dano e nexo causal, à 
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revelia dos ensinamentos de mais de dois mil anos de Direito Romano, 
reservando-se em regra de exceção aos profissionais liberais a responsa-
bilidade subjetiva, com fulcro no instituto da culpa.

Não obstante a natureza contratual da responsabilidade civil médica, 
deveras, em sua prática, os médicos não se comprometem a curar, mas 
a proceder de acordo com as normas e métodos da profissão – os seus 
compromissos são de meios e não de fins.

Porém, a interferência na autonomia das pessoas vai de encontro ao 
direito do consentimento livre e esclarecido, abrindo espaço, nos casos 
de publicidade médica antiética, à certeza de resultado, em uma rela-
ção, aprioristicamente, diferenciada de serviço pelo próprio objeto, ou 
seja, a manutenção da saúde e da vida do ser humano.

A publicidade médica deve ser socialmente responsável, discreta, 
verdadeira e reverente à intimidade e privacidade dos indivíduos. É 
imprescindível que não tenha ingerência na autodeterminação do pa-
ciente para decidir o que lhe parece ser mais conveniente. A sociedade 
espera do médico uma comunicação honesta e não dirigida à conquista 
de mercado. Essas considerações vinculam-se diretamente às normas 
ético-disciplinares direcionadas à boa conduta publicitária.

Os critérios normativos ético-publicitários revelam a intenção do le-
gislador em evitar o sensacionalismo e a autopromoção, inaceitáveis 
em uma atividade contratual de meios, com raízes fincadas na confian-
ça que os médicos recebem de seus clientes. A prestação dos serviços 
médicos, realizada com o auxílio do poder de sedução da mídia sobre 
pessoas fragilizadas pelo sofrimento físico ou moral, levadas à crença da 
cura de seus males, conduz de forma temerária à legítima expectativa 
do credor: contar com a satisfação esperada do contrato firmado com o 
prestador, que passa a ter uma obrigação de resultado.

A distinção entre as obrigações de meios e resultados, mediante ob-
servação da publicidade médica, é ponto pacífico na doutrina de Fabia-
ne Maria Costa:
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 “(...) o profissional não pode comprometer-se com o re-
sultado e com a cura, pois isso é humanamente impos-
sível. Nem sempre que o médico não obtém sucesso em 
um tratamento, pode-se afirmar que não cumpriu o seu 
dever. O adimplemento da obrigação dá-se desde que 
tenha se utilizado de todos os meios científicos possí-
veis e disponíveis de forma cautelosa e sem culpa, não 
importando que o resultado seja a morte ou cura do pa-
ciente.

Já na obrigação de resultado há o compromisso de se 
obter certo e determinado fim, seja pelo tipo de presta-
ção ou até pela própria vontade do profissional da me-
dicina, caso em que, ainda que a essência da prestação 
oferecida seja de meios, se anunciam, por meio de uma 
conduta reprovável, publicamente certos resultados 
para atrair pacientes. Não sendo alcançado o resultado, 
além de provavelmente ocorrer a responsabilidade civil 
médica, haverá a responsabilidade por propaganda en-
ganosa, consoante com o art. 37 do Código de Defesa 
do Consumidor.”

Concordamos integralmente com essa doutrina, haja vista que o di-
reito de escolhas autônomas do paciente é responsabilidade profissio-
nal do médico e a publicidade paradoxal aos ditames éticos é obstáculo 
à voluntariedade e capacidade de agir dos indivíduos, uma atitude, com 
veemência, repreendida nos tribunais de ética médica e demais jurisdi-
ções que têm o mister de consecução dos fins colimados pelo Estado.

Sem grande final, a esperança de um futuro melhor e o desejo de con-
tribuir com reflexões suficientes aos nossos cuidados ético-publicitários 
permitem reiterar que a publicidade médica irreverente à ética é uma 
contradição à dignidade humana e ao direito de autonomia da vontade. E 
pode vir a tornar-se veículo de transformação da responsabilidade civil do 
profissional, obrigando-o a assumir compromissos de resultados, no âm-
bito de uma ciência magnânima, mas limitada e de verdades efêmeras.
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Conflito de interesses no relacionamento entre 
médicos e a indústria farmacêutica

Roberto d´Avila

“O inferno são os outros” 
Jean Paul Sartre

A melhor conceituação para conflito de interesses pode ser encon-
trada no New England Journal of Medicine, de 1993, da autoria de D. F. 
Thompson: “Trata-se de um conjunto de condições em que o julgamento 
profissional relacionado a um interesse primário (bem-estar do paciente 
ou validade de uma pesquisa) tende a ser definitivamente influenciado 
por um segundo interesse (ganho financeiro). É uma condição e não um 
comportamento”.

A maioria dos médicos consultados sobre possível constrangimen-
to ao receber brindes da indústria farmacêutica respondem que não. 
Afirmam não sentir nenhum tipo de influência ou pressão para recei-
tar esse ou aquele remédio desse ou daquele laboratório após rece-
berem os tais brindes, que variam desde simples caneta, com o nome 
de um fármaco em promoção, até passagens, estadia e inscrição em 
congressos, jornadas ou simpósios. Entretanto, quando perguntados 
pelo comportamento adotado por seus colegas, respondem que os 
outros, provavelmente, sofrem tais influências ou pressões dos propa-
gandistas de laboratórios para incorporarem, em suas prescrições, tais 
fármacos.

É inegável a participação da indústria farmacêutica na busca de novos 
fármacos para doenças antigas e novas, em que necessidades são cria-
das a partir da síntese de novas drogas. É inegável, também, a participa-
ção dessa indústria junto às universidades, financiando tais pesquisas. 
Não se pode esquecer sua participação na educação médica continua-
da, por patrocínio de eventos científicos e edição de livros, distribuídos 
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gratuitamente aos médicos, colaborando para sua atualização. É inegá-
vel, também, que se trata de negócio em mercado muito competitivo.

Somente no Brasil, segundo dados da Federação Brasileira da Indús-
tria Farmacêutica (Febrafarma), as vendas de medicamentos de 550 la-
boratórios alcançaram 17 bilhões de reais em um período de 12 meses 
(abril de 2003 a março de 2004), ocupando a 11ª posição no ranking do 
mercado farmacêutico mundial em relação às vendas do varejo, com 1,5 
bilhão de caixas de remédios vendidas em 2003. A previsão dos fabri-
cantes é de que o setor cresça de 7% a 10% ao ano.

É exatamente neste ponto que se estabelece o conflito, onde muitos 
médicos acreditam não ser influenciados pelas refeições, brindes, hospi-
talidade e honorários da indústria. É incrível como representantes de nos-
sa profissão, composta principalmente por pessoas honráveis e decentes, 
afirmem tal coisa. Afinal, nenhuma indústria farmacêutica faz atos de ge-
nerosidade desinteressada. Tanto isso é verdade que 30% do faturamento 
é revertido em marketing junto aos médicos, por intermédio de canetas, 
almoços, jantares, passagens, estadias e outros agrados. Com certeza, tais 
vantagens estão embutidas no preço dos medicamentos, custeados com 
o dinheiro que nossos pacientes empregaram em sua aquisição.

O médico não é o cliente do fabricante de medicamentos e não tem 
direito aos privilégios do relacionamento fornecedor-cliente. O cliente é 
o paciente, aquele que compra o medicamento e se submete aos riscos e 
benefícios do tratamento. Portanto, nossa obrigação é prescrever o me-
dicamento mais benéfico, seguro, eficaz e de menor custo, com base em 
julgamento clínico imparcial e científico. Qualquer motivo que não o be-
nefício do paciente, é injustificável. Somos nós quem decidimos qual me-
dicamento os pacientes devem tomar, e por isso eles os compram. Nessa 
condição, os brindes podem ser considerados tentativa de suborno ou 
de influenciar a compra – o que, de fato, é a intenção da indústria.

Se até agora você ainda não se convenceu do conflito de interesses 
existente nesse relacionamento, saiba que a indústria farmacêutica, por 
meio de empresas de “pesquisa” terceirizadas, usando metodologia cha-
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mada “Close-Up”, vem espionando o receituário dos médicos. O controle 
da fidelidade seria feito por intermédio das farmácias e drogarias que, 
em suposta troca de brindes ou dinheiro, repassam para os laboratórios 
cópias das receitas aviadas, com evidente afronta à confidencialidade e 
ao sigilo profissional. Assim, a indústria farmacêutica sabe quais médicos 
receitam seus produtos e, indiretamente, os influenciam a prescrever os 
seus medicamentos. Como recompensa, os presenteiam com brindes, 
viagens e inscrições em congressos. Ou seria vice-versa?

Tanto o Código de Ética Médica quanto a Resolução CFM 1.595/00 
proíbem a comercialização da medicina, a renúncia à autonomia ou a 
submissão a interesses outros que não o benefício do paciente. Proí-
bem, também, a vinculação da prescrição médica ao recebimento de 
vantagens materiais oferecidas por laboratórios ou empresas de equi-
pamentos de uso na área médica. Proíbem, ainda, proferir palestras ou 
escrever artigos divulgando produtos farmacêuticos ou equipamentos, 
sem declarar os agentes financeiros que patrocinam suas pesquisas 
(conflito de interesses).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da RDC 
102/00, proíbe à indústria farmacêutica oferecer ou prometer prêmios 
ou vantagens aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dis-
pensar medicamentos e que exerçam atividade de venda direta ao con-
sumidor. Além disso, também não podem solicitar ou aceitar nenhum 
incentivo vinculado à prescrição, dispensação ou venda. Leis, normas, re-
soluções não nos faltam, mas somente a vergonha na cara para enfrentar 
tal problema, evitando que percamos o respeito dado pela sociedade.

Medidas restritivas se impõem, como em outros países, tais como a 
proibição de aceitação de presentes, independente de seu valor, a regu-
lamentação da oferta de amostras e o financiamento da participação em 
congressos e simpósios. Deve ser vedada à indústria farmacêutica in-
fluenciar, por benefícios injustificados de caráter financeiro ou material, 
os médicos por outros motivos que não o interesse do próprio doente. 
Se alguém deve ser beneficiado nessa relação entre a indústria e o mé-
dico, é o paciente e ninguém mais.
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A promoção e o comércio são tarefas da indústria. Trabalhar em fa-
vor do paciente, o que inclui a exigência de preços mais baixos para 
os medicamentos, é tarefa para os médicos. A educação médica conti-
nuada também é tarefa dos médicos e das sociedades de especialida-
de. A indústria farmacêutica pode colaborar, e muito, com a educação 
médica, desde que respeitados os cânones éticos da medicina. Não há 
necessidade de pagamentos individualizados para médicos especiais, 
escolhidos por critérios escusos e não transparentes, para participação 
em congressos médicos nacionais e, até mesmo, internacionais, como 
viagens e estadias. Por que não subsidiar os congressos com facilidades 
para todos, como a redução da taxa de inscrição? Por que não colaborar 
com a edição de livros, trabalhos e bolsas de pesquisa, com candidatos 
rigorosamente selecionados, privilegiando a competência?

Adicionalmente, é inaceitável que médicos solicitem aos laboratórios 
farmacêuticos vantagens para prescrever seus produtos, tais como re-
forma de consultórios, televisores, móveis etc.

Precisamos receber essas denúncias oficialmente, para apurarmos as 
responsabilidades e punirmos de forma exemplar os colegas que assim 
agem.

Por fim, sabemos ser possível um relacionamento ético e transparen-
te com a indústria farmacêutica, estabelecido com critérios que respei-
tem a profissão médica e permitam à indústria a propaganda de seus 
produtos.
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Medicina – remuneração x comércio

Luiz Roberto Londres

Introdução
O juramento de Hipócrates vem, há quase 2.500 anos, norteando a 

prática médica ocidental. Nós o juramos por ocasião de nossa formatu-
ra; e nele se baseiam os códigos de ética médica de vários países. Sua re-
dação bem mostra a essência da medicina, enumerando deveres, obri-
gações e promessas por parte dos que forem praticá-la; e, em momento 
algum, cita seus direitos ou oportunidades.

A leitura do juramento de Hipócrates como caminho rumo à missão 
médica, acompanhada da reflexão do que seja uma atividade comercial, 
serviria para encerrar qualquer polêmica a respeito de se poder conside-
rar a medicina um comércio.

Ao longo de nossa exposição seremos, com certeza, repetitivos em 
assuntos que consideramos de vital importância e que deveriam estar 
muito claros. O tema em questão, mais do que apenas teórico – cujas 
premissas colocamos no parágrafo anterior –, envolve momentos diver-
sos na trajetória da prática médica. Dependendo do foco inicial, estare-
mos escolhendo qual caminho seguir: o da honra e dignidade de nossa 
profissão ou o que a coloque a reboque de interesses outros, distorcen-
do nossa missão, prostituindo nossa atividade em benefício de terceiros 
e não dos pacientes que se entregam em nossas mãos, como reza nossa 
missão. Pois são eles o foco e, de forma ou outra, os verdadeiros pagan-
tes dos nossos serviços.

Em toda a história da medicina tivemos, em maior ou menor grau, 
tanto de maneira localizada quanto, por vezes, com generalizações peri-
gosas, infrações ao juramento. As que se passavam no âmbito da intimi-
dade, ou seja, as que, por serem percebidas como deslizes por aqueles 
que as praticavam, tinham alcance restrito em seus malefícios. Outras, 
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porém, se mostravam abertamente, procurando encontrar justificativas 
que as validassem; e com isso semeavam suas distorções com conse-
quências, por vezes, catastróficas, como acontece em nossos dias.

A prática médica, por ocasião da elaboração do atual Código de Ética 
Médica (Resolução 1.246/88), vinha sofrendo transformações graduais 
por influência de agentes externos que a cercavam com suas ideias, ob-
jetivos e interesses particulares. Nenhum deles comungava, a não ser 
em eventuais discursos, com as missões humanitária e social que são 
intrínsecas à atividade médica. Os objetivos desses recém-chegados es-
tavam quase sempre atrelados a ganhos financeiros ou à ampliação de 
poderes. Seu campo era o comércio de bens ou serviços, longe da essên-
cia da medicina, cercando-a com facilidades que aos poucos se trans-
formavam em dificuldades ou meios que complementavam a prática 
diagnóstica ou terapêutica e que, com o tempo, se transformavam em 
fins em si mesmos. O paciente, de beneficiário, passava a beneficiador e 
o médico, de protagonista, passava a mero coadjuvante, por vezes incô-
modo, quando não a perigoso intermediário de ganhos de terceiros.

Seria interessante fazermos rápida viagem pela evolução (ou seria in-
volução?) das normas e medidas legais ao longo dos últimos 40 anos. 
Comecemos com o Decreto-lei 73, de 1966, que em seu Capítulo XII, Se-
ção I, trata do seguro-saúde. Vejamos:

Art. 130 § 2º – A livre escolha do médico e do hospital é condição 
obrigatória nos contratos referidos no artigo anterior (Art 129. Fica ins-
tituído o Seguro-Saúde para dar cobertura aos riscos de assistência médica 
e hospitalar).

Art. 133 – É vedado às Sociedades Seguradoras acumular assistência 
financeira com assistência médico-hospitalar.

Art. 135 – As entidades organizadas sem objetivo de lucro, por pro-
fissionais médicos e paramédicos ou por estabelecimentos hospitalares, 
visando a institucionalizar suas atividades para a prática da medicina 
social e para a melhoria das condições técnicas e econômicas dos ser-
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viços assistenciais, isoladamente ou em regime de associação, poderão 
operar sistemas próprios de pré-pagamento de serviços médicos e/ou 
hospitalares, sujeitas ao que dispuser a Regulamentação desta Lei, às 
resoluções do CNSP e à fiscalização dos órgãos competentes.

Vemos, portanto, a preocupação do legislador em defender a atividade 
médica das incursões externas, seja na sua essência – a relação médico-
paciente – seja na sua exploração financeira e comercial. E é importante 
lembrar que esse decreto-lei foi assinado por Humberto Castello Branco, 
Eduardo Lopes Rodrigues, Severo Fagundes Gomes, L. G. do Nascimento 
e Silva, Raymundo de Britto, Paulo Egydio Martins e Roberto Campos. 
Portanto, não poderia haver qualquer viés contrário à livre iniciativa ou 
a um conceito capitalista. Havia, isso sim, a noção da especificidade dos 
princípios e da ética que norteiam a atividade médica.

A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 196 que “A saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”. Este artigo, cada vez mais ignorado e desrespeita-
do, mostra a saúde como um bem público, ou seja, um bem que não tem, 
em sua essência, a característica de comércio. Em seu art. 199 estabelece 
que “A assistência à saúde é livre à iniciativa privada” e em seu parágrafo 1º, 
que “As instituições privadas poderão participar de forma complementar 
do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas 
e as sem fins lucrativos”. Mais uma vez a Lei Magna coloca a beneficência 
à frente da atividade lucrativa. E o mesmo artigo, em seu parágrafo 3º, diz 
que “É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais es-
trangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei”. 
Entendemos que, de maneira indireta, esse parágrafo corrobora o cuidado 
para que a medicina não se torne atividade comercial.

Na década de 90 a situação se agravou, tornando-se epidêmica de-
pois da virada do século, contaminando outras atividades distantes da 
medicina, mas que, direta ou indiretamente, sobre ela exercem profunda 
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influência. O encontro do paciente com o seu médico, ou seja, a própria 
essência da medicina, foi relegado a plano secundário, distorcido, conta-
minado e, por vezes, prostituído. De atividade eminentemente pessoal 
passava, a medicina, a atividade empresarial. Como dizia Ivan Illich na 
obra A expropriação da saúde, de 1975, “quando os cuidados médicos e a 
cura tornam-se monopólios de organizações ou de máquinas, a terapêuti-
ca transforma-se inevitavelmente em ritual macabro”.

Precedência de princípios
Em qualquer situação em que se pretenda fazer comparações ou 

distinções entre dois postulados, deve-se antes declarar qual a prece-
dência de princípios que a deve reger. Estamos falando de visões que 
consideramos absolutamente conflitantes em relação à atividade mé-
dica – missão médica e comércio médico – e vamos, portanto, enun-
ciar quais princípios devem reger essa atividade e em que ordem são 
colocados.

Em primeiro lugar, é importante definir claramente o objetivo primor-
dial de toda atividade médica: o atendimento integral à pessoa do pacien-
te necessitado de cuidados e inserido em suas realidades biopsicossociais. 
Qualquer outro interesse não poderá conflitar com esse. A seguir, consi-
deramos que o médico frente ao qual o paciente se coloca é, por força de 
sua ética pessoal, da deontologia de sua profissão e da legislação vigente, 
o principal responsável tanto pelas ações quanto por seus resultados, com 
as ressalvas que cercam a imponderabilidade da ação médica. Em tercei-
ro lugar, o encontro entre o paciente e seu médico possui características 
próprias do ponto de vista diagnóstico e terapêutico, pouco ou nada con-
siderados por aqueles que são coadjuvantes ou que estão à margem da 
atividade médica, mas, de uma maneira ou outra – como a imprensa e a 
Justiça –, lidam com ela. Esses temas serão adiante abordados.

Definições
É fundamental definir os dois termos que pretendemos abordar, ou 

seja, a medicina remunerada, que consideramos como legítima, e o co-
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mércio da medicina, que consideramos sério desvio que ameaça a es-
sência de nossa profissão.

Medicina remunerada: cobrança direta e declarada dos honorá-a. 
rios por serviços prestados. O médico pode cobrar seus honorá-
rios considerando variáveis diversas, tais como, por exemplo, o 
seu renome, a cultura regional e a capacidade de pagamento do 
paciente (o correto seria se ter um teto máximo, haja vista que 
existe um teto mínimo: o zero). O paciente sabe (e aceita) de an-
temão quanto custará o procedimento;
Comércio da medicina: vantagens são obtidas de maneira b. 
indevida, por cobranças ou posturas não éticas, em vista de 
não serem claras e não estarem de acordo com os princípios 
que regem a prática médica. São criados conflitos de interes-
se com situações que colidem com a prioridade que deve ser 
dada ao paciente. Médicos, de alguma forma, passam a ter ga-
nho não apenas financeiro, mas também de status, de poder, 
de emprego, de referência – abrindo mão de sua independên-
cia e ética profissional. E o paciente corre o risco de se tornar 
apenas um meio para que esses fins sejam atingidos. Assim, 
a atividade médica arrisca-se a tornar-se um comércio de se-
res humanos, com todas as implicações hediondas inerentes a 
esse tipo de atividade.

Situação atual

Não podemos olvidar o que consideramos um dos motivos funda-
mentais para que a medicina possa estar sofrendo do viés comercial: a 
deterioração da saúde pública assistencial por motivos diversos – recur-
sos desviados, desinteresse dos governantes, anestesia da população, 
interesse de agentes privados –, tornando cada vez mais necessária a 
saúde privada, quer chamada de complementar ou suplementar. Uma 
alegação que nos parece completamente ilógica e improcedente é a de 
que a esfera pública não teria a competência devida para administrar 
instituições de saúde. Não posso imaginar que essa mesma esfera pú-
blica, responsável pela administração de municípios, estados e do país, 
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não tenha competência específica – ou então esperemos o dia em que a 
administração pública seja privatizada por completo.

Qualquer que seja o discurso, quaisquer que sejam as alegações, não 
podemos esquecer que todo serviço público visa uma prestação – e aí 
está o seu verdadeiro lucro. Caso funcionasse devidamente não estaría-
mos vendo a multiplicação acrítica de laboratórios, hospitais, segurado-
ras de saúde, medicinas de grupo etc. E, ainda pior, a multiplicação de 
exames desnecessários, muitos dos quais sequer reclamados por quem 
os solicitou, além de internações e intervenções que poderiam dar lugar 
a procedimentos mais conservadores, eficientes e econômicos.

Passemos agora para a assistência dita suplementar ou complemen-
tar, onde cresce a ameaça de mercantilização. O esmaecimento da rela-
ção pessoal entre o paciente e seu médico, pilar da essência da medici-
na, sofre hoje interferências externas por parte de instituições alheias à 
prática médica – as quais deveriam estar concorrendo para a boa prática 
médica, mas na verdade do dia a dia concorrem para subverter a missão 
médica, levando à medicina o viés comercial. Duas são as principais in-
terferências:

interposição na ação: entre o paciente e o seu médico frequen-a. 
temente estão interpostas, na atualidade, duas pessoas jurídi-
cas com conceitos, princípios e objetivos que conflitam com 
os princípios da prática médica. São elas: a empresa na qual o 
paciente trabalha e o intermediário financeiro, em suas diversas 
formas (seguro-saúde, medicina de grupo, cooperativa, auto-
gestão etc.). A empresa onde o paciente trabalha, muitas vezes 
interessada apenas na redução de custos, o direciona para o in-
termediário. E esse age de diversas formas para tentar impedir 
o livre curso da medicina em favor, quase sempre, de resultados 
financeiros;
interposição de fornecimento: é crescente o assédio dos forne-b. 
cedores de materiais e medicamentos e das próprias institui-
ções de assistência à saúde, oferecendo vantagens financeiras 
para seu uso, fazendo do médico um “corretor” da venda de seus 
produtos, com todas as deformações advindas desse fato.



A medicina para além das normas 145 

Para que as distorções acima aconteçam, concorrem, por um lado, a for-
mação insuficiente proporcionada pelas escolas médicas, que não preparam 
eticamente o estudante; por outro, a timidez das ações das representações 
médicas em suas diversas formas e abrangências, não agindo de maneira 
concreta para a correção dos desvios, limitando-se a investigar as raríssimas 
denúncias que lhes são encaminhadas. O atual Código de Ética Médica, que 
deveria ser base para a atuação do médico em seus diversos papéis, é igno-
rado no quotidiano da prática médica em seus diversos segmentos.

Cabe lembrar que tais distorções não se restringem à atividade mé-
dica. Outras atividades que teriam, em princípio, cunho social sofrem 
do mesmo mal – a sua mercantilização –, como o ensino, a imprensa, a 
política e, presentemente, até mesmo a Justiça e a religião. O estudante, 
o leitor ou telespectador, o cidadão, o crente, bem como o paciente, têm 
deixado de ser o sujeito para se tornarem objeto.

Princípios, conflitos e considerações
a) Precedência de princípios: conflitos de interesses são inerentes a 

uma atividade como a medicina, principalmente no tempo em que a 
pessoa física do médico se mistura com pessoas jurídicas próprias ou de 
terceiros e que a pessoa física do paciente se esconde por trás de uma 
fonte de receita ou de despesa. Seria interessante deixarmos sempre cla-
ra a posição que um médico deve ter em relação a essa precedência. Os 
seguintes princípios (importantes, mas não os únicos) devem ser leva-
dos em conta em qualquer atendimento:

I – paciente: o paciente é um ser biográfico e não ape-
nas biológico. Deve ser considerado em sua integralida-
de biopsicossocial e não reduzido a simples objeto de 
pesquisa ou ensino, a um tratamento de doenças e, pior, 
de ações isoladas sobre seus sintomas; e pior ainda, es-
quartejado em meros exames complementares. E, muito 
menos, reduzido a mera fonte de receita ou despesa, de 
acordo com os interesses diversos das instituições que 
direta ou indiretamente participam do ato médico;
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II – relação médico-paciente: é intocável, salvo em si-
tuações pontuais, específicas, justificáveis e defensáveis, 
sempre considerando o benefício para o paciente;

III – ordens médicas: do mesmo modo, as prescrições 
dos médicos são soberanas em relação a seus pacientes, 
não podendo haver qualquer interferência de terceiros, 
com as mesmas ressalvas do item anterior;

b) Conflitos potenciais:

I – Com a missão médica: essa deve ocupar, com inteira 
legitimidade, a consideração primeira do médico em sua 
atividade. A aceitação de qualquer medida que privile-
gie outra missão (financeira, a mais frequente) em de-
trimento da ação médica deve ser ostensivamente de-
sencorajada e merecedora das penalidades compatíveis. 
Essas outras missões podem ser legítimas, desde que 
não eclipsem a missão médica, desde que não façam da 
medicina um simples meio para atingir as suas finalida-
des, desconsiderando sua ética, princípios, integridade 
e integralidade;

II – Com as instituições de assistência à saúde: é co-
mum, com a crescente mercantilização da atividade mé-
dica, a mudança de foco das instituições como hospitais, 
laboratórios de análises clínicas, laboratórios de imagens 
e outros. Em boa parte dessas instituições (mesmo as 
consideradas não lucrativas) o objetivo institucional pode 
colidir com os objetivos prioritários das ações médicas. 
Esses últimos devem ser defendidos e estimulados, e os 
desvios nas ações médicas, quando houverem, devem ser 
intensamente combatidos e integralmente corrigidos;

III – Com os intermediários financeiros: considero que 
sejam, em grande parte, os responsáveis pela mercanti-
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lização da atividade médica. Sua visão, princípios e ob-
jetivos costumam ser eminentemente financeiros. Com 
frequência ameaçam médicos com descredenciamento, 
caso não cumpram suas determinações que nada têm a 
ver com a missão médica e o bem-estar dos pacientes, 
mas com ganhos financeiros. Costumam ainda interfe-
rir nas ordens médicas e, quase sem exceções, aviltar 
os honorários profissionais com remuneração indigna à 
relevância, por exemplo, de uma consulta médica (em 
nossos dias quase todas as atividades profissionais de 
serviço têm remuneração maior do que a paga por uma 
consulta médica por boa parte das operadoras de saúde, 
o que cria em si intenso conflito ético: menos tempo por 
paciente para atender a mais pacientes);

IV – Com as indústrias fornecedoras de materiais e 
medicamentos: valendo-se da má qualidade da for-
mação médica – tanto no que diz respeito aos preceitos 
éticos quanto em relação ao desenvolvimento do racio-
cínio clínico – e da baixa remuneração imposta pelos in-
termediários financeiros, oferecem vantagens a médicos 
que usam seus produtos, criando perigoso conflito ético, 
levando a intervenções desnecessárias para o paciente e 
lucrativas para eles e para os médicos que lhes servem 
de intermediários. Essa prática está se disseminando de 
maneira acelerada e cresce sua aceitação com a crescen-
te desconsideração da ética médica, com argumentos 
baseados em um relativismo moral inaceitável. E não 
temos visto, por parte dos que deveriam coibir essa prá-
tica, qualquer ação preventiva;

V – Com a imprensa e a lei: tanto uma quanto a outra 
costumam considerar a atividade médica por um pen-
samento reducionista. No caso da imprensa, vemos a 
frequente divulgação de notícias sem o necessário es-
pírito crítico. Com intensidade crescente, médicos têm 
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por hábito emprestar seus nomes para assuntos que 
não costumam dignificar a atividade médica. Em relação 
à lei, o receio de poder ser acionado legalmente leva o 
médico a ações que visam mais à sua própria defesa que 
a do seu paciente. O reducionismo do pensamento legal 
costuma não considerar a complexidade específica de 
cada ato médico em seu contexto mais amplo e, amiúde, 
o julgamento das ações é feito por pessoas que julgam 
mais os resultados clínicos, incertos por natureza, e não 
a ação médica com todos os seus significados, objetivos 
e subjetivos. A lei é igual para todos, mas não devemos 
esquecer que a prática médica é feita de normas gerais 
aplicadas a casos particulares.

Considerações

Resumindo o acima exposto e considerando que: a profissão médi-
ca tem um embasamento ético inquestionável; nenhuma ordem médi-
ca pode se dar ao largo da conduta ética; a profissão médica, mesmo 
quando remunerada, tem cunho beneficente; ao médico é delegada 
pelo paciente a responsabilidade das ações; a prática médica consiste 
de normas gerais aplicadas a casos particulares; a dimensão da prática 
médica é humana e não institucional; a prática médica não pode sofrer 
distorções por interesses particulares; a prática médica não pode sofrer 
intromissões de terceiros, colaboradores ou não; qualquer ação relati-
va ao paciente deve ter a aprovação do seu médico; e, por outro lado, 
que: cresce o conceito que valoriza mais a dimensão institucional que 
a pessoal; cresce o conceito que valoriza “atividades-meio” acima das 
“atividades-fim”; o paciente é visto cada vez mais como fonte de receita 
ou despesa; os interesses financeiros ou institucionais estão se tornando 
prioritários; o relativismo moral por parte de profissionais de medicina 
está crescendo; fornecedores de materiais e medicamentos estão tra-
zendo conflitos éticos; em todas as esferas há contribuições tácitas para 
a inversão de valores; é visível a diluição de responsabilidades de atos 
que repercutem na ação médica; cresce o conceito reducionista que va-
loriza mais a finitude de números, imagens e processos em detrimento 
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à infinitude da pessoa, podemos traçar algumas proposições para que a 
situação de comércio da medicina seja revertida.

Essa mercantilização faz com que a medicina assuma a condição de 
serviço comercial, passando a seguir as normas, princípios e lógica do 
mercado, e perca seu conteúdo social e o status de bem público, con-
trariando o que diz a Constituição Federal em seu art. 196, o juramento 
de Hipócrates ao longo de suas linhas e a própria história da atividade 
médica desde os seus primórdios.

Proposições
Para que haja reversão da mercantilização da medicina, devemos não 

apenas nos ater em artigos referentes aos médicos atuantes na prática 
clínica, mas a todos aqueles que nela se envolvem ou dela tomem parte. 
Devemos lembrar que a missão do código de ética é a defesa da boa prá-
tica médica e não a defesa dos médicos ou instituições. É importante, ain-
da, lembrar que as instituições que direta ou indiretamente participam da 
prática médica tenham médicos responsáveis para zelar por sua conduta, 
tanto técnica quanto ética. Por isso, sugerimos as seguintes proposições 
relativas a todos os participantes, diretos ou indiretos, do ato médico:

I – O médico – seria importante efetivar ações que au-
mentassem sua consciência, tanto no tocante a possíveis 
conflitos que surjam em sua prática quanto ao constante 
reforço de seu comprometimento ético;

II – O responsável técnico pela instituição de saúde 
– é importante aumentar sua visibilidade no que diz res-
peito à responsabilidade em relação aos desvios pratica-
dos por médicos, intermediários financeiros e fornece-
dores de materiais e medicamentos em sua instituição, 
lembrando que:

tem a responsabilidade de impedir a interven-a. 
ção dos auditores dos planos nas indicações 
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médicas, o que desvirtua a relação médico-
paciente, tornando os atos médicos prioritaria-
mente controlados por custos e não por neces-
sidades dos pacientes; bem como o comércio 
velado de produtos, principalmente nas salas 
cirúrgicas;
sem interferir no ato médico, cabe-lhe cons-b. 
truir estatística de atuação dos médicos que 
atuem em sua instituição, para comparação 
periódica.

Finalmente, reforçar o que hoje está colocado, de maneira pouco per-
ceptível na prática médica, no art. 79, acrescentando ao que “é vedado 
(...) acobertar erro ou conduta antiética de médico”, a indicação de como 
proceder. Diversos motivos, entre eles o corporativismo e o medo de 
retaliações, levam ao descumprimento deste artigo ao não apresentar 
ao devido conselho regional de medicina, ou às próprias comissões de 
ética das instituições, auditores que extrapolam suas funções ou médi-
cos que têm comportamento indevido;

III – O responsável técnico dos intermediários finan-
ceiros – responsável pelos desvios e intromissões de 
suas instituições e representantes, auditores e similares, 
na prática médica. É sabido que boa parte dos auditores 
recebe, de forma absolutamente antiética, percentual 
nas glosas. Isto gera perseguição ou mesmo criação de 
motivos para glosas, de maneira indiscriminada, sem que 
haja denúncia oficializada de médicos infratores aos res-
pectivos conselhos ou comissões de ética, como consta 
do art. 79. Mais grave ainda: as ordens que interferem na 
ação médica costumam vir sem justificativas ou identifi-
cação do profissional responsável pela mesma;

IV – Os médicos administrativos dos intermediários 
financeiros – com frequência se arvoram da competên-
cia e legitimidade de dar ou não permissão para atos 
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médicos, ao invés de apenas dizer se haverá ou não co-
bertura financeira dos mesmos, em total conflito com o 
Código de Ética Médica – o que leva à intimidação dos 
pacientes, médicos e instituições da área da saúde;

V – Os auditores em geral – este é o grupo de médicos 
com mais elevado percentual de infração do Código de 
Ética Médica. A fidelidade não está dirigida ao atendimen-
to do paciente, mas às vantagens que podem advir para 
a empresa em que trabalha e, por vezes, na sua participa-
ção em função das economias, legítimas ou não, que traz 
para a instituição. A manutenção do emprego ou função 
atrelada por vezes ao lucro auferido é o ponto principal 
de suas ações, e não a boa prática médica. Consideramos, 
porém, que os médicos e os responsáveis técnicos das ins-
tituições de saúde, ao aceitarem essas condições, tornam-
se cúmplices da exploração comercial da medicina;

VI – Os representantes oficiais da atividade médica – 
consideramos de extrema importância o estabelecimen-
to de normas relativas aos próprios conselheiros. Vemos 
hoje acontecer o mesmo que nas demais representações 
não oficiais como sindicatos, associações etc.: inversões 
do vetor de benefício e a aceitação de conflitos laten-
tes ou ostensivos. Torna-se cada vez mais vital que haja 
a modernização e adequação das entidades oficiais mé-
dicas, tanto em seus estatutos quanto em suas linhas de 
ação, para coibir a comercialização da medicina.

Responsabilidades

Uma vez que a institucionalização da medicina é fato inconteste, 
concorrendo para a sua mercantilização e eclipsando ou acobertando 
as pessoas participantes (paciente e médico), consideramos ser extre-
mamente importante não se separar as responsabilidades dos diversos 
médicos envolvidos, mas fazer de todos os que participam de um ato 
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médico corresponsáveis pelos desvios ocorridos. Assim, por exemplo, 
qualquer alteração nas ordens ou condutas solicitadas pelo médico as-
sistente pela intromissão de terceiros sem reação por parte do médico 
ou responsável técnico da instituição faria com que todos os participan-
tes fossem arrolados no mesmo processo.

Em paralelo, os diversos conselhos de medicina poderiam ser mais 
incisivos no intuito de reverter esse quadro mercantil. E o conceito cor-
rente a respeito das comissões de ética dos hospitais ainda é, com fre-
quência: existente de fato, mas inoperante de direito.

Importante também seria a imposição de um exame de capacitação 
aos recém-formandos, para verificar se estão aptos, técnica e eticamen-
te, para a prática médica. O que se pretende fazer com estudantes for-
mados no exterior deveria ser estendido a estudantes formados no país, 
uma vez que o ensino médico tornou-se também atividade onde o viés 
comercial está distorcendo a missão didática e de formação. E já que a 
função dos conselhos é a defesa da própria medicina, não vejo como 
aceitar que um diploma de conclusão de curso, algo que se tornou sa-
bidamente superficial em relação à responsabilidade das ações futuras, 
seja aceito sem questionamentos. O que pode ser suficiente para mui-
tas escolas médicas pode ser insuficiente para a boa prática da medi-
cina. Uma ação nesse sentido mostraria de pronto quais escolas estão 
qualificadas para a delegação de tal responsabilidade. Esse assunto não 
está diretamente ligado à mercantilização da prática da medicina, mas 
à do ensino médico, criando já no estudante uma noção distorcida de 
sua futura profissão. Mais grave ainda é a intromissão de representan-
tes de fabricantes de medicamentos e materiais e representantes de 
intermediários financeiros no ambiente de ensino, com a anuência da 
direção e do corpo docente das escolas, quer privadas ou públicas.

Conclusão
A prática médica, complexa por natureza, sujeita a julgamentos éti-

cos, morais, deontológicos e legais, tornou-se atividade quase caótica. 
Os grandes conflitos a ela relacionados referem-se a subversões internas 
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éticas e à sua confrontação com as demais variáveis hoje presentes. E o 
grande segredo para termos um comportamento adequado e afastar-
mos a ameaça da mercantilização é evitarmos a exposição a qualquer 
conflito ético e estabelecermos sempre a priori, para balizar nossos jul-
gamentos, as precedências dos princípios em jogo.

Em nosso tempo, o ato médico sofre diversas influências de per-
sonagens que concorrem para que ele aconteça, mas que não estão 
envolvidos em sua ação nem na responsabilidade do seu desfecho. 
A crescente complexidade da medicina deu outra dimensão às insti-
tuições de saúde: fez aparecer os fornecedores de materiais e os in-
termediários financeiros, aumentou a importância dos vendedores 
de medicamentos, ampliou a gama de exames complementares, deu 
guarida a administradores, financistas, economistas, atuários e gesto-
res, todos se arvorando em conhecedores da ”área da saúde” e quase 
todos se esquecendo de que, nessa área, medicina é não só o seu cen-
tro e razão de ser, mas também uma parte específica, com característi-
cas e normas peculiares – pela própria origem (Asclépio) quase sagra-
das. E, pior, que o paciente é aquele a quem se deve o compromisso 
principal, sendo qualquer outro secundário a essa missão.

Pelo juramento, o médico se compromete não só a dirigir suas 
ações ao benefício de terceiros, os pacientes, como a participar de 
atividades de ensino, pesquisa e ações sociais. A beneficência é a 
tônica presente em todas as suas ações, jamais o comércio. Assim 
acontecia também nas instituições de saúde: costumavam ser pú-
blicas, de ensino, filantrópicas ou, em casos específicos, extensão 
da oficina de trabalho de um médico. Hoje vemos o desapareci-
mento de todos esses modelos, substituídos por “medical centers” 
e grupos econômicos com a missão prioritariamente financeira, 
com o paciente sendo tratado como fonte de receita ou despesa, 
com normas administrativas se sobrepondo às condutas médicas 
e com a observância de regras que os defendam à frente da defesa 
dos direitos e necessidades do paciente. Costuma se chamar a isso 
de “modernidade”, numa total desconsideração à medicina e com-
pleto desconhecimento de sua essência.
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O mesmo acontece com os intermediários, cada vez mais influentes 
na iniciativa privada, em função do esvaziamento dos serviços públi-
cos de saúde. Nesse caso, a predominância da missão financeira é in-
questionável e, além das distorções citadas, temos a transformação do 
médico em agente das vontades desses intermediários, tantas vezes 
abrindo mão de sua independência profissional para, seja como audi-
tor de plano de saúde seja como assistente de pacientes conveniados, 
ceder a pressões que privilegiem custos sobre resultados clínicos.

Esse processo fez surgir a contrapartida mais grave de todas: o as-
sédio dos fabricantes e fornecedores de medicamentos e materiais, 
como próteses, stents e similares, além da descaracterização da mis-
são de instituições de atendimento a diversos níveis da saúde, como 
hospitais e laboratórios diversos, oferecendo aos profissionais de me-
dicina vantagens pessoais para a utilização de seus serviços, equipa-
mentos ou materiais, criando monstruoso conflito ético que, inevita-
velmente, deságua na “prostituição” do próprio profissional, que por 
sua vez a estende ao paciente. A aceitação de um conflito ético é o 
primeiro passo do comportamento sem ética. E hoje o conflito básico 
está na contraposição comércio da medicina versus missão médica.

O cenário atual apresenta um confronto declarado, onde normas 
não escritas (quer pelos intermediários financeiros quer pelas institui-
ções de atendimento), mais a subserviência e/ou a ambição pessoal 
do médico, ignoram tanto os princípios da atividade médica quanto 
as normas constantes do Código de Ética Médica.

Duas distorções crescentes, já citadas, são a criminalização da me-
dicina, por um lado, e a transformação de eventos médicos em es-
petáculo, seja positivo ou negativo, pelo outro. A mídia, por sua vez, 
pode ser apelo para a vaidade ou ameaça para eventuais intercorrên-
cias. Tanto uma quanto a outra subvertendo a medicina, seja em seu 
recato seja na noção de se estar constantemente sendo observado; e, 
como afirma a física nuclear, a simples observação de um fato pode al-
terar esse fato. Em paralelo, as crescentes tendências de judicialização 
e criminalização da medicina criam o espírito defensivo no médico, 
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com as mesmas distorções em seu comportamento; por vezes a sua 
defesa pessoal torna-se mais importante do que a defesa do paciente. 
E é sabido que cresce o número de vítimas por esse tipo de conduta.

Com isso, não é de se estranhar a perda progressiva do poder da 
medicina, a crescente burocratização das instituições, a institucionali-
zação e despersonalização do médico, a descaracterização do encon-
tro clínico, a invasão das normas dos pagadores na conduta clínica, 
os oferecimentos espúrios de vantagens e benesses para o médico, 
poluindo a ética do seu raciocínio clínico e a perda da consideração 
do paciente como pessoa, por meio de sua objetivação pura – e o 
crescente temor frente às penas da lei, com o esquecimento da ética 
e da missão.

Temos visto que a simples existência de um código normativo não 
tem tido a eficácia necessária para que os abusos sejam coibidos. Se 
pudéssemos calcular a relação entre o número de infrações existentes 
e quantas delas chegam aos conselhos regionais, poderíamos ver que 
a impunidade é quase absoluta. Por isso, acreditamos que a reforma 
do Código de Ética Médica deva ser acompanhada de recomendações, 
aos conselhos regionais, de ações relativas ao seu cumprimento.

Acredito que, frente à crescente deturpação da prática médica, não 
mais podemos deixar de considerá-la sem as influências e as ligações 
crescentes com outros setores que hoje se apropriam do discurso 
médico, reduzindo-o a um discurso de “saúde”, desconsiderando e 
mesmo apagando a especificidade própria de nossa profissão. Nossos 
colegas hoje exercem sua prática sob pressão de diversas formas e 
por diversos lados, por vezes reagindo a elas com represálias diversas, 
por vezes a elas sucumbindo. Resumindo as distorções causadas pela 
comercialização da medicina em todos os seus níveis e etapas:

Formação médica insuficiente1. , trocando o estímulo do racio-
cínio clínico, baseado principalmente na anamnese pessoal e 
mesmo o exame físico detalhado, por obediência a “guidelines” 
e mera leitura de resultados de exames complementares;
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Receio de ações judiciais2. , incentivando a prática da medi-
cina defensiva, com seu consequentemente encarecimento e 
substituição do personagem principal – não mais o paciente 
e seus problemas reais, mas o médico e seus problemas po-
tenciais. Adicionalmente, vê-se que grande parte dos julga-
mentos é feita sem se considerar a complexidade do contexto 
que envolve um ato médico em suas conotações objetivas e 
subjetivas, não considerando a essência da medicina;
Aviltamento da figura do médico3. , pelos intermediários de 
diversos tipos que costumam privilegiar profissionais não por 
seus valores e resultados, mas por sua insegurança, docilida-
de ou disponibilidade financeira, quer ao receber vencimen-
tos (longe de podermos usar a palavra “honorários”) aviltantes 
quer ao contribuir de maneiras variadas, diretas ou indiretas, 
com numerários a ações que se revertam em ganhos financei-
ros;
Intervenção e intromissão na ação médica4. , realizada por 
auditores e comitês das entidades pagadoras, ao largo do ato 
médico, dizendo, em flagrante conflito com o Código de Éti-
ca Médica, o que deve ser feito ou julgar, a distancia, o que 
deveria ou não ter sido feito. O temor de retaliação ante um 
enfrentamento é generalizado;
Prostituição do médico5. , por fornecedores de materiais e me-
dicamentos ou por prestadores de serviços hospitalares ou 
de exames complementares, criando um monstruoso conflito 
ético com indicações de exames e procedimentos que podem 
não ser necessários, além de procedimentos invasivos que 
podem apresentar resultados ainda piores. Essa situação está 
crescendo fortemente, em função não só do desconhecimen-
to dos preceitos éticos da medicina como da baixíssima remu-
neração imposta pelos intermediários financeiros.
Ausência de representatividade atuante6. , por parte dos 
diversos segmentos públicos ou privados, oficiais ou não. A 
começar pelas autoridades governamentais, que não fazem 
cumprir o art. 196 da Constituição Federal, ou dos demais ór-
gãos que não tomam atitude em relação a esse ponto. Costu-
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ma existir, na verdade, uma inversão de sentido dos vetores, 
onde os meios são mais importantes que as finalidades, as 
representações mais importantes que os representados e os 
representantes mais importantes que as representações. Os 
debates correntes são muito mais sobre recursos e processos 
administrativos do que sobre o atendimento médico ou a ob-
servância dos princípios que regem a medicina.

Uma solução possível e para a qual vislumbro encaminhamentos é 
a noção de que existe algo que possa unir os interesses de todos os 
participantes, em que batalhas vencidas não façam perder a guerra. 
A institucionalização da atividade médica, caso opte por não perder 
a dimensão humana de sua atividade, deve entender que devemos 
priorizar o sistema e não distorcê-lo defendendo vantagens pontuais 
e por vezes ilegítimas, para uma ou outra parte.

No atual desenho da saúde privada em nosso país temos os seguin-
tes componentes, com suas principais características e/ou desejos e 
necessidades: paciente (baixo custo e bom atendimento), empresa 
(baixo custo e, se possível, bom atendimento), intermediário financei-
ro (mais clientes, baixo custo e – recomendável – bom atendimento), 
médico (mais clientes, honorários condignos e liberdade de ação), 
hospitais (mais clientes, custos cobertos e – fundamental – bom aten-
dimento), laboratórios (mais clientes, custos cobertos e – recomendá-
vel – bom atendimento) e fornecedores (mais clientes, bons preços 
de venda). No momento em que houver uma construção conjunta e 
franca entre as partes, poderá se ver que a colaboração e não a com-
petição, que a missão e não o comércio, trarão a verdadeira solução 
para todos.

Para terminar, mais uma vez repetitivo, lembramos que o objetivo 
da medicina é a beneficência e o do comércio é o lucro. Bastaria essa 
constatação para entendermos porque a medicina jamais pode ser 
considerada como comércio, pois simplesmente deixaria de ser medi-
cina. Mas esse risco existe e está presente, cada vez mais ameaçador. 
Simbolicamente, em alguns países e instituições médicas, o caduceu 
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de Mercúrio, deus da eloquência, do comércio, dos viajantes e dos 
ladrões, substituiu o bastão de Asclépio, deus da Medicina. E o sím-
bolo adotado pela Associação Médica Mundial muito se assemelha 
ao cifrão. Que isso sirva de alerta para constantemente reforçarmos 
os princípios médicos, evitando que a missão médica se torne mero 
comércio.



A medicina para além das normas 159 

A clínica é soberana

Julio Rufino Torres

Desde o princípio, a medicina foi e é exercida como arte, a “ars curan-
di”, a arte de curar. Portanto, é-lhe fundamental e inseparável o espírito 
que move seu exercício, que acende e abrasa os corações daqueles que a 
ela são vocacionados e que mantêm o ardente calor de sua prática. Esse 
lado artístico deve estar presente no médico da mesma maneira que em 
um pianista, violinista ou artista plástico, no que os move em direção aos 
seus ofícios. Certa frase latina diz: “Poeta nascitur, non fit” (“O poeta nasce, 
não é criado”). Não existem cursos para a formação de poetas e poetisas, 
eles e elas simplesmente nascem e crescem com maior ou menor pujan-
ça e beleza; é uma arte puríssima a ser desenvolvida por quem recebe 
esse carisma; com exceção desta – a poesia – a todas as demais artes 
junta-se ao carisma um treinamento técnico a ser desenvolvido em estu-
dos prolongados. Nós, médicos, não nos assemelhamos aos poetas, mas 
temos muito a ver com os praticantes das demais artes. Escutada a voz 
interior, há que se buscar o aprendizado e o treinamento acadêmicos. Se 
um pianista, por exemplo, usar técnica primorosa, mas não colocar seu 
coração nos dedos sobre os teclados, o efeito que a música irá provocar 
em seus ouvintes jamais será aquele desejado e esperado.

Na ars curandi tudo deve principiar por uma vocação, como nas de-
mais, que virá a ser enriquecida, alimentada e consolidada pelo aprendi-
zado em uma faculdade que objetiva esse fim. A rigor, tais escolas deve-
riam – e devem – ser santuários de ética e de moral, onde altares sejam 
erguidos e sobre eles a ciência seja celebrada, louvada e transmitida 
com a mesma dedicação e afeto com que nos seminários devem ser for-
mados sacerdotes e pastores verdadeiros. Há que pairar, acima de tudo, 
o pio amor que move inteligências que objetivam bens superiores, que 
transcendam interesses materiais mesquinhos. Embora verdadeira, essa 
assertiva não pode despertar, em nenhum dos seus atores, o direito de 
se arvorarem a semideuses, instalados em um andar superior que abriga 
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pessoas que se julgam especialíssimas, visto que não estão a fazer nada 
mais que a simples obrigação de cumprir o seu dever hipocrático de 
mestre, onde fins comerciais não devem ser cultivados nem buscados, 
mas exatamente suas antíteses.

Ao longo do tempo, dado o grau de complexidade crescente que 
acompanha o incremento dos conhecimentos científicos, à medicina 
agregou-se uma benfazeja tecnologia que – não obstante seus imensu-
ráveis e inegáveis benefícios – não deve, não pode jamais, suplantar o 
bom e sagrado exercício da arte.

A clínica é soberana. Isto é o mesmo que dizer: ela tem mais valia e deve 
ser mantida acima de tudo e todos. “Soberana” quase que se refere, se con-
funde e simboliza uma rainha, nesse caso, competente e amorosa; porta-
dora de um poder sempre benéfico, caridoso e, por isso mesmo, inefável. 
Esta é a sábia soberania da clínica quando posta em prática. Seu “capital”, 
seu tesouro, é o conhecimento buscado e progressivamente sedimentado; 
consequentemente, não tem sua competência, exercício e poder abalados 
pelo lucro ou qualquer outro tipo de força. À tal rainha interessa exclusiva-
mente um diagnóstico acurado que resultará em tratamento adequado; 
esses, em conjunto, constituem aquilo a que têm direito os pacientes que 
nos buscam em aflição ao contar seus males, o que os faz sofrer, o que lhes 
dói, preocupa e, não raro, contém indícios de graves males.

Deixar de ouvi-los com atenção é o mesmo que lhes virar as costas ou os 
mandar calar-se; aliás, no exercício da medicina ouvir é pouco, faz-se neces-
sário escutar o paciente. Nenhum médico, em momento algum, tem o di-
reito de minimizar o valor desse intercâmbio; quem está à sua frente é um 
ser humano em sofrimento, em busca de uma mão que lhe dê sustento, um 
coração que lhe abra as portas que ele julga competentes. Com frequência, 
a chamada queixa principal (QP) indica um clamor profundo que chega 
aos lábios trêmulos pelo medo e que esteve recôndito aguardando aquele 
momento. É uma injustiça não o valorizar devidamente, escutando-o.

A resposta que um doente espera de seu médico é proporcional ao 
seu sofrimento, cujo tamanho é algo sempre muito relativo e pessoal. 



A medicina para além das normas 161 

Felizmente, para todos, também são assim as respostas de alegria; não 
guardam proporção direta com as causas que as provocam. Disse um 
clínico brasileiro de antanho que “o bom médico é aquele que provoca 
melhoras em seu paciente pela simples ação de sua presença”, e é ver-
dade; quando adoecemos experimentamos isso com muita clareza. Faz 
parte da pureza da arte.

À soberania da clínica deve juntar-se sempre, pois dela é parte inse-
parável, a atualização permanente. A bagagem científica universal é um 
somatório de resultados de muitas inteligências ao longo dos séculos, 
e mudanças acontecem com velocidade cada vez maior. Bem ao lado, 
ou melhor ainda, pairando acima do esforço de atualização, como sua 
inseparável conselheira, deve sempre estar a sabedoria, pois nem todo 
conhecimento novo é isento de perigos. Disse Van R. Potter (1967): “Co-
nhecimento perigoso é aquele que se acumulou muito mais rapidamen-
te que a sabedoria necessária para gerenciá-lo”. A soberana clínica jamais 
poderá se alienar da sabedoria, que, por sua natureza, deve esforçar-se 
pela prática da neutralidade passional.

Na academia, começamos sempre dissecando a morte para depois 
aprendermos a arte de dissecar a vida em todos os seus detalhes físicos 
e psíquicos. Nesses estudos somos levados a conhecer os sofrimentos, 
de toda natureza, e suas causas, sempre que possível. Evidentemente, 
qualquer que seja a estratégia a ser utilizada para combater um inimigo 
que se nos apresenta ela principia pelo conhecimento de seus detalhes; 
enfrentar algo totalmente desconhecido é um prenúncio de derrota. A 
perspicácia e o conhecimento médicos são fatores preponderantes para 
lograr o êxito esperado e necessário.

Mestres competentes, ao repetir lições e treinamentos transmiti-
dos de geração em geração, sempre enriquecidas pelo progresso das 
ciências, enunciam que passos sempre iguais devem ser dados para 
se chegar ao tratamento que o ser humano à nossa frente merece e 
tem o direito. Um princípio simples, básico, óbvio e verdadeiro é que 
qualquer tratamento deve ser precedido de um diagnóstico; aparente-
mente, uma proposição extremamente simples. A palavra origina-se 
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do grego: dia = através de + gnosis = conhecer. Fazer, portanto, um 
diagnóstico implica conhecer, por meio de dados – às vezes um úni-
co, outras vezes múltiplos – os elementos esclarecedores. Em conjun-
to, a medicina chama isso de anamnese, que, por sua vez, também se 
origina do grego: aná = trazer de novo + mnesis = memória. Vale di-
zer, rememorizar, com o paciente, ajudando-o no máximo possível e 
pondo em ordem cronológica suas informações (com frequência por 
ele próprio bastante confundidas e, diga-se de passagem, não tem a 
mínima obrigação de ser tão exato quanto dele espera o profissional 
treinado). Essa etapa é, reconhecidamente, a parte mais importante 
da boa prática médica, pois é o núcleo de uma boa relação médico-
paciente, aquilo capaz de despertar salutar empatia entre ambos. Na 
prática em conselho regional de medicina é relativamente frequente 
que denúncias não aconteçam ou até sejam retiradas pelo fato de exis-
tir uma boa relação do paciente com seu médico, mesmo quando esse 
veio a cometer algum erro no tratamento. Outro fenômeno comum é o 
trato extremamente atencioso que pessoas diversas na sociedade dis-
pensam ao seu médico, que por vezes sequer delas tem lembrança.

Tomei a liberdade de comentar este assunto, sobeja e profundamente 
conhecido por todos, tão óbvio à primeira vista que não deveria ser tra-
tado em um documento dessa natureza. A muitos parecerá que estou fa-
lando de tabuada para pós-graduados em Matemática; creio, no entanto, 
que é necessário rever tais informações para alicerçar nosso raciocínio.

Faz parte da anamnese a chamada queixa principal, acompanhada do 
interrogatório geral com a colheita de informações sobre antecedentes 
pessoais, hereditários etc. A ela segue-se o exame físico, com detalhes 
ditados por cada especialidade médica. O conjunto de dados obtidos 
orientará o médico, suas mãos ou aparelhos na busca de algo, mas já sa-
bendo o que procura. Após essas etapas deverá ter aventado uma ou 
diversas hipóteses de diagnóstico. Na sequência – quando um julgamen-
to correto, honesto e sábio assim julgar procedente – solicita os exames 
que, como o próprio nome indica, são e sempre serão complementares. 
Se esse caminho, não obrigatoriamente longo, não for assim trilhado, o 
médico não estará de fato e de direito diagnosticando, mas adivinhando, 
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ou melhor, tentando adivinhar. Adivinhar origina-se do latim (ad-divina-
re), significando usar uma prerrogativa de Deus (divinum) de conhecer o 
futuro independentemente do presente. É claro que em assim proceden-
do a possibilidade de o tratamento vir a ser o correto será muito remota. 
Quem tenta adivinhar não é capaz de tratar corretamente.

Ante algo tão simplório e devidamente sedimentado como prática 
médica, por que então tratar desse tema quando aqui estamos discutin-
do uma revisão do nosso Código de Ética? Responderemos a seguir.

À medida que a tecnologia avança, tornando-se cada vez mais efi-
ciente, a tentação de construir-lhe um altar e sagrá-la como onipotente 
manifesta-se cada vez mais fortemente. O motivo central de tal desor-
dem é a enganosa benesse de um diagnóstico fácil, rápido e alcançável 
sem esforço mental algum da parte do médico assistente. Os pontos 
mais vulneráveis dessa cadeia maligna são a destruição do elo médico-
paciente, o diagnóstico comumente pervertido e o tratamento, eviden-
temente, mal aplicado e, não raro, danoso – ao invés de curativo.

Mais um fantasma ainda vem se projetando por detrás dessa reali-
dade: sabe-se que nos países ricos, e também no nosso, uma enxurra-
da de processos são movidos contra médicos, alguns deles baseados 
na suposição de que ao paciente complicado faltaram exames com-
plementares. Nos Estados Unidos, trabalhos demonstram que o custo 
com a saúde está muitíssimo elevado em relação ao que deveria ser, 
exatamente por conta da fartura de exames complementares desne-
cessários – pelo medo da possibilidade de ações vindouras. Para não 
se correr o risco de ser julgado por alguma suposta falta, peca-se pelo 
excesso. Acrescente-se ainda, naquele país, a enormidade do número 
de pareceres solicitados a especialistas diversos diante de casos ba-
nais, pelo mesmo motivo.

Vem se tornando cada vez mais frequente a procura de pacientes por 
um segundo ou terceiro médico, supondo que o venham a atendê-lo 
corretamente, com justas reclamações como as que citamos a seguir, a 
título de exemplo:
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A) “Dr., já estive com outro médico que nem sequer olhou para a minha 
cara. Quando acabei de contar o que eu estava sentindo, puxou um papel 
e solicitou uma ressonância magnética”. Neste caso praticou-se um salto 
enorme da queixa principal para o exame, que, ao invés de complementar, 
está sendo promovido à categoria de essencial ou principal. Uma caneta 
ocupou o lugar de dois ouvidos e um coração. Uma inteligência preguiço-
sa transferiu para uma máquina o poder de diagnosticar. Evidente que por 
trás da aparelhagem sempre há outra inteligência com formação médica; 
no entanto, por mais boa vontade tenha para contribuir com um diagnós-
tico acurado não teve contato com o paciente, não lhe ouviu a história 
nem o examinou – também não é sua obrigação nem tarefa.

Um dos baluartes da cirurgia ortopédica do começo do século passado, 
Sir Reginald Watson Jones – que entre outros títulos possuía o de “Cirur-
gião Ortopédico de Sua Majestade”, a Rainha da Inglaterra –, diz em seu 
clássico Tratado de fraturas: “É preciso recordar sempre que uma radiogra-
fia não é mais que uma sombra do osso e que as sombras com frequência 
são enganosas”. Uma ressonância nuclear magnética tem a extraordinária 
valia de mostrar, além da sombra dos ossos, a dos demais tecidos circun-
jacentes; no entanto, não há como negar, as imagens obtidas continuam 
sendo sombras. Há considerável risco de o médico assistente tratar – às 
vezes até cirurgicamente – uma sombra; isto é fácil de acontecer quando 
ele ´salta´ a história e o exame físico que tem a obrigação de fazer.

Em casos dessa natureza, há ainda um fator agravante. Como a resso-
nância nuclear magnética é considerada o máximo da modernidade, o 
próprio paciente, leigo, acha que ela é capaz de “saber tudo”, de desco-
brir qualquer doença, por mais oculta que seja; assim sendo, não rara-
mente, ao invés de desconfiar do seu médico assistente, passa a louvá-lo 
como alguém que lhe prestou enorme serviço. O erro foi transmitido de 
seu autor ao seu objeto, sem restrições da parte do segundo, tornando-
se mais perigoso ainda pelo fato de ter iludido a ambos;

B) pior ainda: “Dr., estive com um colega seu cujo nome não vou dizer 
por uma questão de ética. Ele me consultou em dois minutos, mal ouviu 
o que lhe contei e me passou esta receita”. A parte da frase em destaque, 
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diversas vezes por mim ouvida, contém uma curiosidade: o paciente, 
não sei porquê, acha que a obrigação de ser ético é dele e não do pro-
fissional – o qual deu um salto maior e mais desconforme ainda: pulou 
da queixa principal para o tratamento. Tal transgressão muitas vezes é 
cometida com gigantesca desfaçatez: “Já sei o que você tem; tome este 
remédio e vai ficar bom logo, logo”. Em outras, com uma cara que até 
mete medo, simplesmente passa a nefasta receita às mãos do humilde 
paciente e ainda acha ruim se um deles reclama.

Casos como esses, infelizmente, estão longe de ser raros em nossos dias. 
A clínica vem perdendo progressivamente a antiga soberania e o diagnós-
tico cambaleia. Espero ter esclarecido o motivo de abordar este assunto 
num momento em que pessoas bastante ocupadas destinam boa parte 
do seu precioso tempo para debruçar-se sobre propostas para a elabora-
ção de um novo Código de Ética Médica. Quando um fato ou um mal se 
tornam progressivamente mais frequentes, devem ter seu véu levantado 
e exposto à luz do dia para que todos o vejam e passem a repudiá-lo antes 
que se torne hábito supostamente normal e bem aceito como benéfico.

Nos últimos tempos, em que o comércio invadiu o sagrado terreno da éti-
ca médica, comprando e vendendo consciências, faz-se necessário levantar 
vozes contrárias a essa prática maligna. Propinas, vantagens e benesses cir-
culam por trás dos exames complementares de alto custo, tornando-os, além 
de enganosos, também criminosos por provocarem danos diversos. Como 
exemplificamos anteriormente, não raro tratamentos são prescritos e opera-
ções realizadas com base no conteúdo de laudos de exames, ao invés de um 
somatório de dados resultantes de raciocínio clínico completo. A intocável li-
berdade do exercício da prática médica não pode ser exercida sem a respon-
sabilidade; a ninguém cabe o direito de ferir princípios solidamente edificados, 
substituindo-os por algo que se supõe melhor apenas pelo fato de ser novo.

A clínica não pode ser deposta de seu paço de soberania, pois, caso 
isso venha a acontecer, grande será a nossa ruína. A inversão de valores 
nesse campo tão escorregadio e frágil resultará em erros dramáticos e ir-
reversíveis. A continuar assim, se tornará uma plebeia em busca de alen-
to e a almejada cura ficará cada vez mais distante e atrasada no tempo.
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A publicidade médica e o novo  
Código de Ética Médica

José Fernando Vinagre

Introdução

A publicidade permeia todas as áreas de divulgação das mais diver-
sas atividades da contemporaneidade. Faz parte da rotina de empresas, 
para estimular o consumo dos produtos e serviços. Enfim, encontra-se 
presente em todos os campos que oferecem serviços; portanto, tam-
bém na profissão médica.

Simultaneamente, os avanços do conhecimento científico da área 
médica passaram a abarcar farta matéria de inovações extremamente 
complexas.  Esses diversos aspectos colaboram para que as atividades 
médicas sejam objeto do interesse constante dos meios de comunica-
ção. Dessa maneira, é frequente a observação de médicos na mídia.

Em paralelo, o maior acesso a informações de cunho científico e sua 
democratização mudou o nível de exigência do paciente, que chega 
ao consultório solicitando exames e procedimentos já pesquisados na 
internet. Ou seja, a relação médico-paciente foi atravessada por novas 
exigências. Por isso, percebe-se a necessidade de mais transparência e 
fortalecimento dos relacionamentos interpessoais.

Sobre publicidade, diz-se que é um processo de comunicação utiliza-
do pelo fornecedor com o objetivo de convencer o consumidor a adqui-
rir determinado produto ou serviço. É um dos símbolos do capitalismo, 
e não há como negar sua enorme influência na formação da vontade do 
consumidor. 

Do dicionário Houaiss, publicidade é a divulgação de matéria por 
encomenda por qualquer veículo de comunicação. Bennet (1980) de-
fine publicidade como comunicação de informações sobre companhia 



168 Conselho Federal de Medicina

ou produto, geralmente na forma de alguma mídia. Publicar equivale a 
difundir, divulgar, tornar pública determinada coisa, disponibilizá-la ao 
conhecimento público.

Para Marques (2003), em Contratos no Código de Defesa do Consumi-
dor, no novo regime das relações contratuais publicidade é conceitu-
ada como toda informação difundida com o fim direto ou indireto de 
promover, junto aos consumidores, a aquisição de um produto ou a 
utilização de um serviço, qualquer que seja o local ou meio de comuni-
cação utilizado.

Já propaganda, no mesmo dicionário Houaiss, é conceituada como 
difusão de mensagem verbal, pictórica, musical etc., de conteúdo infor-
mativo e persuasivo, em TV, jornal, revista etc. Assim, apesar de ambos 
os termos serem utilizados indistintamente, tratam-se, na verdade, de 
entidades distintas.

Bennet (1980) define propaganda como veiculação de qualquer 
anúncio ou mensagem persuasiva nos meios de comunicação durante 
determinado período e num determinado espaço, pagos ou doados por 
indivíduo, companhia ou organização identificados.

Como reflexão vale lembrar o pensamento de Santos (2001), que 
descreve: “(...) a informação atual tem dois rostos, um pelo qual ela busca 
instruir, e outro, pelo qual ela busca convencer”. Este é o trabalho da publi-
cidade: convencer o grande público a consumir determinado produto e/
ou serviço. Muitas vezes, trata-se de verdadeira maquiagem, tornando-
se um engodo para a população.

O mesmo autor esclarece: 

Antes havia uma incompatibilidade ética entre anunciar 
certas atividades, como a profissão médica, ou na educação. 
Hoje, propaga-se tudo, (...). Daí o império da informação e 
da publicidade (...) muitas vezes fundada numa propaganda 
insistente e frequentemente enganosa (Santos, 2001).
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Em que pese a publicidade ter se transformado em poderoso instru-
mento persuasivo, para limitá-la entende-se que o objetivo é disciplinar 
e não eliminar. É importante contê-la, para evitar lesar os consumidores. 
Os estudiosos do Direito Consumerista se preocupam justamente com 
a imposição de limites aos anunciantes, os quais, na maioria das vezes, 
estão somente preocupados com a obtenção de lucros, olvidando os 
valores sociais dos cidadãos.

Segundo França (2001):

Ninguém discute hoje a licitude da publicidade médica, 
principalmente quando ela está dentro de um limite de 
discrição e comedimento, fugindo, pois, dos exageros 
das fórmulas publicitárias comerciais, de anúncios des-
regrados na forma, tamanho e linguagem. O médico, 
portanto, tem o legítimo direito de anunciar, porém de 
maneira sóbria, discreta e verídica. 

Nessa perspectiva, visando proteger o consumidor da publicidade e 
propaganda enganosas, documentos norteadores foram criados por di-
versas entidades públicas nacionais. Entre eles, o Código de Ética Médi-
ca de 1988, que no Capítulo XIII contempla a publicidade médica. Diver-
sos artigos preconizam o comportamento médico frente à divulgação 
de assuntos referentes à medicina, e no novo Código essa ideologia é 
mantida.

Histórico
A publicidade não é invenção da modernidade. Há relatos de sua ori-

gem desde a antiguidade. No Velho Testamento há referência à necessi-
dade de publicar informação de forma a ser lida por alguém correndo. 
Na China, no ano 3.000 a.C., foi encontrado anúncio indicando que na-
quele local trabalhava um alfaiate (Robbes, 2009). Há registros de men-
sagens comerciais e campanhas políticas nas ruínas da Arábia antiga. No 
antigo Egito, os papiros eram usados para criar mensagens publicitárias 
e o instrumento de comunicação atualmente conhecido como `volante´ 
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(flyer) era encontrado em Roma e na Grécia antigas. Os cartazes serviam 
para anunciar jogos e combates (Góes, 1990). 

O termo propaganda foi inserido pela Igreja Católica em torno de 
1630, quando foi criada a Congregação para Propagação da Fé (Congre-
gatio Propaganda Fide), em Roma (Bertoncini, 2003). O objetivo da pro-
paganda era divulgar a fé cristã e conquistar novos fiéis.

Os anúncios publicitários começaram a surgir em jornais semanais 
ingleses no século XVII, utilizados para a promoção de livros, jornais e 
medicamentos, muito procurados após as epidemias que devastaram a 
Europa. No século XIX, a publicidade teve grande crescimento devido à 
expansão econômica, ocorrendo a popularização dos classificados. 

A primeira agência de publicidade e propaganda foi criada em Bos-
ton, nos Estados Unidos, por Volney Palmer, em 1841. Em 1875, foi fun-
dada, em Filadélfia, a NW Ayer & Son, a primeira agência publicitária que 
oferecia todos os serviços de publicidade, além de assumir a responsabi-
lidade pelo conteúdo do material de divulgação (Robbes, 2009). 

O grande desenvolvimento da publicidade teve início nas primeiras 
décadas do século XX, quando as empresas passaram a ter capacidade 
de produção em massa (Bertoncini, 2003) – cujo desenvolvimento trazia 
a necessidade de escoar os produtos fabricados.  

Mídia
A evolução dos conceitos também atingiu a mídia, nos meios impres-

sos, televisivos e auditivos.  Todo cidadão tem o direito a ser informado, 
bem como a liberdade de informar. A revolução pós-industrial, aliada 
ao desenvolvimento tecnológico da informática, despertou uma visão 
mais ampla na sociedade, permitindo possibilidades de escolhas fun-
damentadas em conhecimentos. É importante a discussão e avaliação 
ética das informações sobre situações oriundas do progresso científico. 
Vale ressaltar que a medicina constitui fonte inesgotável de temas de 
interesse geral.
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Os meios de comunicação devem ter como principal tarefa a defesa 
da sociedade. Assim, faz-se necessária a fixação dos limites éticos de sua 
atuação, bem como prestigiar os dispositivos legais que lhe disciplinam 
o nascimento como empresa, atividade comercial, responsabilidades em 
relação à comunidade de leitores e a terceiros atingidos pelas informa-
ções que divulgam. Para que a mídia tenha essa prerrogativa e atinja a 
responsabilidade social proposta, precisa ser autônoma, ética e reflexiva. 
Portanto, a responsabilidade dos publicitários torna-se cada vez maior.

No contexto da tecnologia atual existem profissionais com habilida-
des para convencer legiões de pessoas por inúmeros artifícios de per-
suasão, muitas de extrema sofisticação. Ante essas afirmativas é ques-
tionável se o ser humano tem condições de escolher conscientemente 
suas necessidades, ou seja, se é capaz de eleger o que precisa ou não 
consumir. Dessa forma, o poder da publicidade está acima da opção li-
vre (Nalini, 1999).

Existe ainda grande conflito da imprensa com a privacidade. A im-
prensa se arvora em noticiar, sem obedecer ou se importar com critérios 
que resguardam a privacidade das pessoas – o que é intensificado pela 
revolução tecnológica em converter o mundo em aldeia provinciana. O 
conflito pode ser solucionado mediante conjugação de duas normas: 
uma assegurando ao cronista o direito de narrar fatos de relevância, re-
clamados pelo interesse público; outra, garantindo à pessoa a reserva, o 
recato, a intimidade (Nalini, 1999).

É importante salientar que o enfoque da divulgação entre o médico e 
a mídia é, muitas vezes, controverso. O enfoque do médico é a discrição 
e o sigilo profissional, protegendo o paciente. O da mídia é a divulgação 
e máxima exposição, sem se preocupar com o indivíduo. A medicina re-
cebe atenção contínua da mídia pela discussão permanente sobre a na-
tureza humana, despertando a curiosidade da população sobre temas 
relativos à medicina e à saúde. Toda evolução e produção científica têm  
dimensão social ampla, extrapolando o campo profissional da medicina. 
Nesse contexto, saliente-se que quanto maior o sensacionalismo, maior 
a audiência no meio de comunicação ou a venda de jornais e revistas.



172 Conselho Federal de Medicina

A ocorrência de constrangimentos é frequente nas entrevistas, de-
vido a essa diferença de perspectivas nos meios de comunicação. Para 
evitar distorções, o médico deve estar bem preparado cientificamente, 
com o maior conhecimento possível do tema a ser abordado, avisando 
com clareza quando não possuir informações relevantes sobre o tema. 
Deve ainda estar comprometido com os postulados de todos os artigos 
do Código de Ética Médica, sempre atento aos princípios bioéticos da 
confidencialidade e privacidade.

Vale ainda destacar o chamado mercado da personalidade, que trata 
da orientação mercantilista, levada pelo exibicionismo inescrupuloso de 
alguém, que apresenta competência inexistente de forma publicitária, 
nos diversos meios de comunicação. No nosso ambiente, se constitui 
em atitude “para aparecer”.

Direitos humanos
De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, apro-

vada em 10 de dezembro de 1978, em Paris, pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, observa-se no artigo XIX que: “(...) todo homem tem direi-
to à liberdade de opinião e de expressão” – direito que inclui o de não ser 
molestado por causa de opiniões ou de receber e transmitir informações 
e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. 

No art. XXIX, alínea 2, lê-se: “(...) no exercício de seus direitos e liber-
dades, todo homem estará sujeito apenas às limitações determinadas 
pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido respeito dos 
direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da 
moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democráti-
ca”. Neste artigo compreende-se o cuidado com o respeito a outro 
ser humano, limitando a ação de um indivíduo ao limite do início 
do direito dos demais, resguardando, desse modo, a convivência 
comunitária. 

O decreto sobre os meios de comunicação social, promulgado em de-
zembro de 1963 pelo Vaticano, afirma em seu Capítulo I: 
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(...) para o correto emprego dos meios de comunicação 
social, é necessário, para os que o usam, que conheçam 
e pratiquem fielmente no campo da ordem moral. Con-
siderem o conteúdo das realidades que se difundem, 
segundo a natureza de cada meio; tenham em conta as 
circunstâncias ou condições de todas, é decisivo as pes-
soas, o local, o tempo e os demais elementos com que 
se levam a cabo a comunicação, e que podem mudar ou 
modificar totalmente a sua honestidade; entre as quais 
se encontra o modo de obrar próprio de cada meio.

A interpretação desse aforismo traduz a necessidade de se respeitar 
a moralidade estabelecida nos grupos societários onde se pretende fa-
zer determinada divulgação. Há de se observar a cultura local e suas cir-
cunstâncias. 

Publicidade e os órgãos federais
A exploração de toda atividade tem fundamento na Constituição Fe-

deral, a qual impõe limites para harmonizá-la com as demais garantias 
fundamentais. A Constituição se refere à publicidade como um dos prin-
cípios constitucionais de proteção do consumidor, orientando o publici-
tário quanto à sua utilização. 

O Decreto-lei 4.113/42, sobre publicidade médica, determina em seu 
artigo primeiro:

É proibido ao médico anunciar cura de doenças sem 
tratamento próprio, exercício de mais de duas especiali-
dades, consulta por correspondência, especialidade não 
reconhecida, agradecimentos manifestados por clientes, 
alusões detratoras e escolhas médica e terapêutica reco-
nhecidas pela legislação do país etc.

Dessa legislação depreende-se a necessidade de artigos no CEM e reso-
luções do Conselho Federal de Medicina, corroborando o disposto em lei. 
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Nunes (1993) defende que: 

A Constituição Federal cuidou da publicidade do serviço 
público no art. 37, que regula, entre outros, o princípio da 
moralidade (§ 1º desse art. 37). E tratou da publicidade de 
produtos, práticas e serviços no capítulo da comunicação 
social (inciso II do § 3º do art. 220), guardando regra espe-
cial para anúncios de bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medi-
camentos e terapias (§ 4º do art. 220). O inciso II do § 3º do 
art. 220 referido estabelece que se deve proteger a pessoa 
e a família contra a publicidade nociva à saúde e ao meio 
ambiente. A pessoa e a família, além de outras garantias, 
têm assegurado o respeito a valores éticos (inciso IV do art. 
221). Assim, tanto no art. 37 quanto no capítulo da comu-
nicação social a Carta Magna protege a ética. E para fins 
de publicidade o valor ético fundamental é o da verdade.

Na legislação nacional, a Lei 4.680, de 18 de junho de 1995, que regu-
lamenta o exercício profissional da publicidade e as relações existentes 
entre as agências, veículos e anunciantes, estabelece como conceito de 
publicidade qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercado-
rias ou serviços, por parte de um anunciante identificado.

A exemplificação descrita reflete a preocupação dos legisladores em 
estabelecer regras bem definidas para a atividade publicitária, por en-
tenderem a fragilidade do consumidor frente a argumentos muitas ve-
zes falaciosos. É inequívoca a penetração dos meios de comunicação, 
sobretudo da televisão, em camadas da população que não têm discer-
nimento e são facilmente vítimas da rede do consumo acrítico. 

Conar
A opção do Código de Defesa do Consumidor brasileiro foi o sistema 

misto de controle da publicidade, sendo executado simultaneamente 
pelo Estado e partícipes publicitários. O Conselho Nacional de Autorre-
gulamentação Publicitária (Conar) foi fundado em 1980, em São Paulo, e 
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tem abrangência nacional. A seguir, foi elaborado o Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária, com 50 artigos e 19 anexos. 

O Conar tem a responsabilidade de garantir que a publicidade seja 
veiculada em conformidade com a ética e as leis e possui um conselho 
de ética encarregado de apreciar infrações ao seu Código. A entidade 
julga do ponto de vista da ética publicitária, descontinuando anúncios 
ou aconselhando alterações para que os mesmos possam se adequar às 
normas éticas. Todavia, não conduz esses litígios a promotorias públicas 
ou delegacias do consumidor.

As circunstâncias da criação do Conar estão relacionadas ao período 
ditatorial da história brasileira. No final de década de 70 o governo fede-
ral discorria em sancionar uma lei criando espécie de censura prévia para 
as campanhas publicitárias. Caso fosse implantada, nenhum anúncio po-
deria ser veiculado sem antes receber um carimbo “de acordo” do órgão 
governamental. Isso seria um retrocesso, que acarretaria contratação de 
funcionários para avaliar cada anúncio, além da morosidade na liberação 
de cada publicidade e, principalmente, o ultraje que isso representaria à 
liberdade de expressão – o que levou alguns profissionais de renome liga-
dos à área a se articularem para impedir que essa lei fosse promulgada. 

Ante o ultimato, deram a seguinte resposta: a autorregulamentação, 
sintetizada num Código cuja função seria zelar pela liberdade de expres-
são e defender os interesses das partes envolvidas no mercado publici-
tário, aí incluído, é claro, o consumidor. 

Fizeram lobby em Brasília para que as autoridades federais reconhe-
cessem o Código, persuadindo-as a engavetar o projeto de lei de censu-
ra prévia e a confiar que a publicidade brasileira tivesse a idoneidade de 
se autorregulamentar. 

Publicidade e Código de Defesa do Consumidor 
Em 1990 foi criado o Código de Defesa do Consumidor (CDC), consi-

derado pelos juristas uma das maiores conquistas da era democrática 



176 Conselho Federal de Medicina

brasileira. Neste documento a publicidade tornou-se verdadeira cláu-
sula extra, não escrita, mas que passou a integrar o contrato celebrado 
com o consumidor, produzindo todos os efeitos legais.

O Direito brasileiro, respaldado no CDC, sedimentou quatro princípios 
específicos da publicidade, sob o aspecto da defesa do consumidor. São 
eles:

da veracidade1.  – previsto no art. 37, § 1o do CDC, em respeito à 
adequação entre o que se afirma sobre o produto ou serviço e 
aquilo que realmente ele é. Esse artigo demonstra que qualquer 
tipo de publicidade é enganosa quando divulga informação to-
tal ou parcialmente falsa capaz de induzir o consumidor a erro 
de julgamento. A pena para o responsável pela infração é de três 
meses a um ano de detenção e multa;
da clareza2.  – previsto nos artigos 4o, VI e 36. Ressalte-se que o art. 
4o proíbe expressamente que a publicidade contenha mensa-
gem de concorrência desleal ou uso indevido de sinais ou mar-
cas de propaganda que prejudiquem o consumidor;
da correção3.  – chamado por alguns doutrinadores de princípio 
da ordem pública ou da legalidade;
da informação4.  – ou princípio da fundamentação, refere-se ao 
imperativo de que a publicidade esteja abalizada pelos dados 
técnicos e científicos que a sustentam.

Ao adotar técnicas publicitárias os médicos estão sujeitos, além 
dos limites éticos, aos ditames do Código de Defesa do Consumi-
dor. A Lei o 8.078 estipula em seu art. 36 que a publicidade deve ser 
veiculada de forma que o consumidor, com facilidade, a identifique 
como tal.

Código de Ética Médica (CEM) de 1988
A preocupação dos conselhos de medicina com a publicidade está re-

lacionada ao entendimento de que assunto médico não deve ser tratado 
como um produto a ser divulgado por merchandising ou assessoria de 
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imprensa. O grande público não identifica a diferença entre a informa-
ção verdadeira e desinteressada daquela fornecida com fundamentação 
mercadológica e objetivos promocionais bem definidos.

Daí a necessidade de se criar regras para coibir a publicidade des-
medida e sem critérios éticos. A publicidade na medicina está contem-
plada no Capítulo XIII do CEM de 1988 e na Resolução CFM 1.701/03. 
A respeito, os conselhos regionais de medicina dispõem de comissão 
específica para avaliar as propagandas médicas nos estados: a Comis-
são de Divulgação de Assuntos Médicos (Codame), estabelecida na 
própria resolução e composta pelos conselheiros regionais. O aludido 
regramento reconhece a importância da publicidade médica, impon-
do rígido balizamento ético, tendo em vista que elenca extenso rol de 
vedações. 

Devem ser destacados, ainda, conceitos de condutas que devam ser 
evitadas, principalmente no tocante à autopromoção e sensacionalismo. 
A propósito, na elocução da Resolução 1.701/03 tem-se o exato alcance 
do que significa a autopromoção, entendida como sendo: 

(...) utilização de entrevistas, informações ao público e 
publicações de artigos com forma ou intenção de anga-
riar clientela; fazer concorrência desleal; pleitear exclusi-
vidade de métodos diagnósticos e terapêuticos; auferir 
lucros de qualquer espécie; permitir a divulgação de en-
dereço e telefone de consultório, clínica ou serviço. 

E o sensacionalismo como: 

(...) a divulgação publicitária, mesmo de procedimentos 
consagrados, feita de maneira exagerada e fugindo de 
conceitos técnicos, para individualizar e priorizar sua 
atuação ou a instituição onde atua ou tem interesse 
pessoal; a utilização da mídia, pelo médico, para divul-
gar métodos e meios que não tenham reconhecimento 
científico; a adulteração de dados estatísticos visando 
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beneficiar-se individualmente ou à instituição que repre-
senta, integra ou o financia; a apresentação, em público, 
de técnicas e métodos científicos que devem limitar-se 
ao ambiente médico; a veiculação pública de informa-
ções que causem intranquilidade à sociedade.

As resoluções do Conselho Federal de Medicina e o Código de 
Ética Médica, Capítulo XIII, relativo à publicidade médica, estabele-
cem normas particulares em relação às divulgações. A mídia induz, 
de certa forma, o indivíduo à mercantilização. Porém, cabe ao pro-
fissional médico o bom-senso e aplicação da ética médica em prol 
da população. 

Deve-se evitar expor a figura do paciente em programas televisivos, 
jornais e revistas, com imagens de “antes e depois”, por meio de fotos 
produzidas com o intuito de angariar clientela. Não é possível prometer 
resultados devido a peculiaridades de cada indivíduo e da reação do or-
ganismo. Essa prática antiética é uma forma de ludibriar o leigo, que, na 
crença de resultados semelhantes,  é induzido a acreditar em efeitos que 
nem sempre podem ser alcançados. 

A divulgação de especialidades não registradas nos conselhos regio-
nais de medicina ou de especialidades não reconhecidas pelo Conselho 
Federal de Medicina, como a Medicina Estética, não poderão ser anun-
ciadas nos meio de qualquer tipo de comunicação. Além disso, material 
publicitário não pode ser veiculado de forma sensacionalista, com fotos 
apelativas, propondo planos de parcelamento, informando valores de 
procedimentos, atendimento privilegiado e divulgando procedimentos 
não reconhecidos pelo CFM.

Artifícios como pioneirismo e excelência são termos que não 
devem ser usados, pois caracterizam a autopromoção, desqualifi-
cando o profissional ou determinada entidade que presta trabalho 
primoroso à população.  Os bons resultados são a melhor propa-
ganda para o médico. As propagandas veiculadas devem ter o intui-
to de informar, orientar e esclarecer o cidadão sobre determinados 
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procedimentos,  doenças, epidemias e endemias. Dessa forma, po-
dem orientar a população quanto aos cuidados de higiene e alertar 
quanto à necessidade de buscar ajuda e tratamento com profissio-
nais especializados.

Informes à população sobre disponibilização de nova aparelhagem 
ou novos procedimentos, desde que reconhecidos pelo CFM, poderão 
ser divulgados desde que de forma correta e discreta. O profissional mé-
dico e as entidades ligadas à área médica, ao efetuarem qualquer divul-
gação, deverão ter conhecimento prévio da Resolução CFM 1.701/03, 
que normatiza a publicidade médica. Havendo dúvidas, encaminhar o 
material publicitário a ser veiculado para análise da Codame, a qual in-
formará ao consulente se o material avaliado está de acordo com as nor-
mativas emanadas do Conselho Federal. Ressalte-se que os membros 
da Codame poderão sugerir modificações, contribuindo para adequar a 
veiculação às normas vigentes.

Capítulo XIII - Publicidade e Trabalhos Científicos no CEM 
de 1988

O capítulo é aberto pelo termo “É vedado ao médico” antes de 
cada artigo, indicando o cerceamento de determinadas práticas. É 
composto por 10 artigos, do 131 ao 140, porém nem todos tratam 
exclusivamente de publicidade – constante nos artigos 131 ao 136. 
Os demais referem-se à realização de trabalhos científicos. 

O art. 131 preconiza: 

É vedado ao médico: Permitir que sua participação na di-
vulgação de assuntos médicos, em qualquer veículo de 
comunicação de massa, deixe de ter caráter exclusiva-
mente de esclarecimento e educação da coletividade.

De acordo com o artigo, o médico deve participar da divulgação de 
assuntos médicos de comunicação de massa exclusivamente com cará-
ter de esclarecimento e educação da coletividade. 
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O art. 132 reza:

É vedado ao médico: Divulgar informação sobre assunto 
médico de forma sensacionalista, promocional, ou de 
conteúdo inverídico.

Este artigo, que veda a divulgação de assuntos médicos de forma 
sensacionalista, promocional e inverídica é alvo permanente de trans-
gressão. A busca de sucesso profissional rápido e o afã de angariar 
clientela e ascensão social encontram na autopromoção o caminho 
mais curto. 

O art. 133 aconselha:

É vedado ao médico: Divulgar, fora do meio científico, 
processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda 
não esteja expressamente reconhecido por órgão com-
petente.

O comentário sobre este artigo refere-se à iniciativa de certos pro-
fissionais  alardearem tratamentos ainda em observação metodológica 
científica como se fossem métodos consagrados. Este fato pode confun-
dir a população, que está sempre procurando novas condutas em busca 
da resolubilidade de suas doenças.

O art. 134 determina: 

É vedado ao médico: Dar consulta, diagnóstico ou pres-
crição por intermédio de qualquer veículo de comunica-
ção de massa.

O problema tratado neste artigo faz menção a situações em que du-
rante a entrevista pergunta-se o diagnóstico e tratamento do paciente, 
por telefone e, atualmente, pela internet. Nessas circunstâncias o médi-
co deve responder que existe a necessidade de realizar exame físico e 
fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias que muitas vezes 
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podem ser confundíveis. O mais adequado é recomendar a especialida-
de que deve ser selecionada.

O art. 135 define: 

É vedado ao médico: Anunciar títulos científicos que não 
possa comprovar ou especialidade para a qual não este-
ja qualificado.

Neste artigo observa-se a intenção de evitar informações inverídi-
cas quanto à competência do profissional. A especialidade, apesar de 
não ser exigência para exercer a atividade médica, é impedimento para 
anunciar. Vale lembrar que a publicidade enganosa pode ter repercus-
sões sérias na medicina.

O art. 136 delibera:

É vedado ao médico: Participar de anúncios de empresas 
comerciais de qualquer natureza, valendo-se de sua pro-
fissão.

O disposto neste artigo veda a participação dos médicos em anún-
cios comerciais de empresas de qualquer natureza, valendo-se de sua 
atividade profissional. Os atributos da figura do médico estão relacio-
nados à honestidade, à verdade, à sinceridade e ao interesse de ajudar 
as pessoas e não devem ser explorados por empresas comerciais para 
promover vendas. É comum ver-se o interesse de vender desde medi-
camentos até lançamentos imobiliários com a utilização da imagem 
do médico. Assim, a participação do profissional em anúncios dessa 
natureza é vista com ceticismo, pois carrega forte apelo à persuasão e 
convencimento.

Resolução CFM 1.701/03
Esta resolução estabelece os critérios norteadores da propaganda 

em medicina, conceituando os anúncios, a divulgação de assuntos 
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médicos, o sensacionalismo, a autopromoção e as proibições referen-
tes à matéria. Segundo a mesma, publicidade médica é a comunicação 
ao público, por qualquer meio de divulgação, de atividade profissional 
de iniciativa, participação e anuência do médico. 

De acordo com seu art. 1º: 

Entender-se-á por anúncio a comunicação ao público, por 
qualquer meio de divulgação, de atividade profissional de 
iniciativa, participação e/ou anuência do médico.

A resolução estabelece ainda a criação das comissões de divulga-
ção de assuntos médicos (Codame) em todos os conselhos regionais 
e regulamenta, de forma individual e coletiva, a publicidade médica 
referente à atividade e especialidade exercida, títulos, qualificações, 
endereços, horários de trabalho e número de inscrição no respectivo 
conselho regional de medicina da jurisdição do anunciante.

O novo CEM – 2009
No novo CEM o capítulo referente à publicidade médica mante-

ve a numeração, ou seja, é o décimo terceiro.  Entretanto, nele não 
mais constam pertinências a trabalhos científicos, tomando o título 
de “Publicidade Médica”, antes denominado “Publicidade e Trabalhos 
Científicos”.

A numeração dos artigos mudou, mas sua essência se manteve com 
pequenos acréscimos que melhoraram a redação e ampliaram os com-
promissos da profissão.

O art. 131 passou a ser o art. 111 e basicamente ficou com o mesmo 
conteúdo. A única mudança foi a substituição da palavra “coletividade” 
por “sociedade”.

Art. 111 - É vedado ao médico: Permitir que sua partici-
pação na divulgação de assuntos médicos, em qualquer 
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veículo de comunicação de massa, deixe de ter caráter 
exclusivamente de esclarecimento e educação da socie-
dade.

O art. 132 manteve-se na íntegra, com a numeração 112.

O art. 133 passou a ser o 113 e teve o acréscimo da palavra “cientifica-
mente” após “reconhecido”, ficando da seguinte maneira:

Art. 113 - É vedado ao médico: Divulgar, fora do meio 
científico, processo de tratamento ou descoberta cujo 

valor ainda não esteja expressamente reconhecido cien-

tificamente por órgão competente.

O art. 134 ganhou o número 114 e ficou com a seguinte redação:

Art. 114 - É vedado ao médico: Consultar, diagnosticar ou 
prescrever por qualquer meio de comunicação de mas-
sa.

O art. 135 passou a ser o 115 e ampliou seu significado para a área 
de atuação, considerando a necessidade de registrar a especialidade no 
conselho regional de medicina. A nova redação preconiza:

Art. 115 - É vedado ao médico: Anunciar títulos científi-
cos que não possa comprovar ou especialidade ou área 
de atuação para a qual não esteja qualificado e registra-
do no Conselho Regional de Medicina.

O art. 117, na verdade, é o antigo art. 139, com a mesma inscrição:

Art. 117 – É vedado ao médico: apresentar como origi-
nais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações que na 
realidade não o sejam.
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Finalmente, foi acrescentado o art. 118, cópia de um dos artigos da 
Resolução CFM 1.701/03, que apresenta a necessidade de incluir o nú-
mero da inscrição do próprio médico anunciante ou do diretor médico 
quando se tratar de clínica ou instituição hospitalar. Seu texto alerta:

Art. 118 - É vedado ao médico: Deixar de incluir, em anún-
cios profissionais de qualquer ordem, o seu número de 
inscrição no Conselho Regional de Medicina.

Parágrafo único. Nos anúncios de estabelecimentos de 
saúde devem constar o nome e o número de registro, no 
Conselho Regional de Medicina, do diretor técnico.

A inserção deste artigo foi justificada pela ausência dos números de 
inscrição dos médicos ou dos diretores técnicos na maioria das publici-
dades médicas avaliadas pela Codame, sendo um trabalho continuado 
de orientação e educação para as comissões de divulgação de assuntos 
médicos. No entanto, está enunciado de forma categórica na Resolução 
CFM 1.701/03, tornando obrigatório o seu emprego. A maior parte dos 
profissionais alega desconhecer a citada resolução e dessa maneira es-
clarecem sua omissão. 

Conclusão
Do capítulo sobre “Publicidade Médica” pode-se afirmar que houve 

pouca alteração do Código de 1988 para o novo, de 2009. O entendi-
mento é que o precedente já estava muito bom, sendo talvez esta a cau-
sa do longo tempo de sua permanência. 

As inovações versaram de pormenores talvez não bem evidentes no 
CEM anterior. Houve a separação dos assuntos em dois capítulos dis-
tintos, corroborando o valor dado à “Publicidade Médica” no novo CEM. 
As modificações basilares dizem respeito às especialidades e áreas de 
atuação, vinculando a divulgação da especialidade unicamente quando 
a mesma estiver inscrita no conselho regional de medicina da jurisdição 
de atuação do profissional que estiver anunciando. 
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O único artigo novo é o 118, que manifesta uma norma já dispos-
ta na Resolução CFM 1.701/03.  De acordo com os legisladores será 
mais acatada, porquanto se torna mais conhecida desde que contida 
no novo CEM.

Quanto a anunciar, é natural e desejável que o médico tenha seu es-
paço de destaque na sociedade. No entanto, deve buscar essa posição 
mediante trabalho digno, competente e ético. Pode-se concluir que o 
médico tem o direito e até o dever de anunciar os seus serviços à co-
munidade em qualquer etapa de sua vida profissional. Contudo, ao se 
refletir sobre os custos e implicações legais e éticas da publicidade, cabe 
perguntar se o bom profissional verdadeiramente precisa dela. 
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Resoluções normativas do Conselho Federal de 
Medicina

Armando Otávio Vilar de Araújo

Numerosos são os desafios à ética profissional que, desde a promulga-
ção do Código de Ética Médica (CEM) em 1988, exigiam respostas imedia-
tas ante o avanço da ciência e da polêmica que envolve temas conflituosos 
e que clamam por posicionamentos norteadores por parte dos conselhos 
de medicina. Em boa hora, o Conselho Federal e os conselhos regionais 
de medicina autorizaram a revisão do CEM. Os desafios foram muitos, mas 
a vontade de contribuir impeliu os membros da Comissão Nacional de 
Revisão do Código de Ética Médica e das comissões estaduais a caminhar 
juntos, buscando o melhor para a medicina brasileira e a sociedade. 

John M. Keynes sabiamente afirmou: “A verdadeira dificuldade não está 
em aceitar ideias novas, mas escapar das ideias antigas”. Sob tal premissa, 
o trabalho adotou um método de estudo em que as 2.677 propostas en-
viadas pelos médicos e órgãos representativos da sociedade foram, na 
totalidade, analisadas, selecionadas, reavaliadas e submetidas à discus-
são. Como resultado, vislumbramos um código com estrutura de moral 
máxima (princípios fundamentais do exercício da medicina e direitos 
dos médicos) e mínima (normas deontológicas). 

As tarefas foram cumpridas ao longo das discussões da comissão na-
cional, que envolveram a análise comparada dos códigos de ética mé-
dica de outros países, estudo das resoluções exaradas pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) desde 1988, apreciação das decisões judi-
ciais envolvendo o CEM de 1988, incorporação de dilemas bioéticos e a 
manutenção do código organizado em seu esquema clássico, composto 
por princípios, direitos e deveres.

A Bioética, como disciplina acadêmica, procura dar razões, explicar o 
porquê das atitudes tomadas, decisões e comportamentos assumidos. 
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Trata-se de exercício de reflexão filosófica. Reich diz que a ética filosófica 
estuda metodicamente os comportamentos livres, elabora juízos de va-
lor segundo princípios morais, e a bioética realiza o estudo sistemático 
da conduta humana à luz dos valores e princípios morais. 

Nosso código de ética contém artigos com recomendações de caráter 
pedagógico, determinações deontológicas e outros com caráter deon-
tológico e legal. Os 25 princípios fundamentais elencados referem-se, 
de modo ordenado, a princípios bioéticos da universalidade, atenção à 
saúde, honra e dignidade profissional, prestígio da medicina, atualiza-
ção profissional, respeito à vida humana, autonomia do médico, eficá-
cia profissional, não mercantilização, preservação do trabalho médico, 
confidencialidade, segurança do trabalho, preservação do ecossistema, 
saúde coletiva, solidariedade profissional, indicação de procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos, respeito interprofissional, respeito mútuo, 
legalidade, natureza assistencial, autonomia do paciente, respeito à éti-
ca no fim da vida, desenvolvimento científico com responsabilidade so-
cial, pesquisa em seres humanos e responsabilidade com as gerações 
futuras.

O Direito Administrativo nos ensina que as resoluções são atos admi-
nistrativos normativos que podem ser expedidos por colegiados para 
disciplinar matéria de sua competência específica. Essas resoluções são 
sempre inferiores ao regimento e não podem contrariá-lo, mas unica-
mente complementá-lo e explicá-lo. As resoluções normativas são fór-
mulas pelas quais se exprimem as deliberações de um colegiado. Desde 
a criação dos conselhos de medicina em 1957 – por meio da Lei 3.268 
– até os dias atuais, as resoluções normativas têm sido emanadas pelo 
CFM com o aval de sua assessoria jurídica, visando responder questiona-
mentos surgidos na sociedade e na classe médica. 

Os conselhos de fiscalização do exercício profissional, por exercerem 
atividade que, a princípio, seria do Estado, foram definidos como autar-
quias federais. A Lei 3.268/57 define os conselhos federal e regionais 
de medicina como autarquias dotadas de autonomia administrativa e 
financeira, com personalidade jurídica de direito público. Em 1988, por 
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intermédio de medida provisória, posteriormente convertida como Lei 
9.649, a natureza jurídica dos conselhos de medicina foi transformada 
em “entidades de direito privado”. Esta lei, no entanto, teve sua vigên-
cia suspensa por liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, em 
ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo PC do B, PT e PDT. 
Por meio dessa decisão, os conselhos voltaram a ter a natureza de au-
tarquias federais, dotadas de personalidade de direito público, sendo 
repristinada a Lei 3.268/57. O julgamento definitivo da ação direta de 
inconstitucionalidade com julgamento do mérito ocorreu em 7 de no-
vembro de 2000, publicada em 28 de março de 2003, sendo mantido o 
entendimento da liminar.

No dizer do grande jurista Sobral Pinto, “os atos da Justiça e da Ad-
ministração são públicos, pela legislação e pela vontade da sociedade”. 
A ética, desde o seu nascimento na Grécia, por Sócrates, e análise 
metafísica de Platão e Aristóteles – que consagraram os princípios 
socráticos acerca da justiça, do bem e da cidadania –, chegou a um 
modelo traduzido na Suma Teológica. Na iluminista idade moderna, 
encontramos o imperativo kantiano com a ética das normas e virtu-
des. Alcançamos a idade contemporânea, independentemente da ra-
cionalidade moderna, e vislumbra-se uma linguagem habermasiana 
por meio do novo contrato social, exposta pelas diversas declarações 
de direitos humanos da Organização das Nações Unidas. Com o pro-
gresso da genética e das novas tecnologias, a ética renasce com a ta-
refa de analisar a evolução vertiginosa da ciência e mostra o caminho 
a ser seguido pela sociedade.

Agora, nos perguntamos: qual será a visão de nosso século? A cabe-
ça da medusa desafia, de novo, a coragem de Perseu? Seu grito não é 
de triunfo, como o dos Dez Mil de Xenofonte, mas o grito de Goethe: 
“Luz, luz, mais luz!”.  Nossa inteligência busca a verdade. Precisamos de 
moral: moral evolucionista, metafísica, estoica, hedonista, sociológica, 
epicurista. Nossa inteligência, cansada dos enunciados expressos pe-
las escolas morais do passado, encontra a principal ordem moral no 
amor, descrito no singelo preceito do Evangelho: “Ama ao teu próximo 
como a ti mesmo”. A humanidade, contudo, tem medo de si mesma. A 
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sociedade perfeita não é só materialmente desenvolvida, necessita de 
estabilidade e paz. Os seres humanos, infelizmente, querem a paz pelo 
medo. Tratados são descumpridos, alianças tradicionais são rompidas. 
A prepotência das grandes nações subjuga as pequenas. Necessita-
mos de ética!

A conduta médica é questionada de forma contínua nos dias atuais. 
Percebe-se que arbitrariedades e excessos são cometidos, e importa re-
pensar quais são os objetivos buscados pela classe médica. Sente-se a 
necessidade de uma resolução normativa com visão atual sobre a “auto-
nomia do paciente”. Precisamos repensar quais são os deveres do médi-
co, especialmente ante a terminalidade da vida, de modo que se fixem 
limites à atuação do profissional, mantendo-se especialmente o dever 
que permanece em todos os casos: o de cuidar.

Os códigos deontológicos são hoje objeto de crítica de diferentes 
estudiosos quando aproveitados como referência para a resolução de 
conflitos morais. Precisamos definir o que é “bom” para o paciente, lem-
brando de considerar seus desejos e de que se trata de um ser autô-
nomo capaz de recusar tratamentos, bem como de participar, de forma 
atuante, em um processo de decisão quanto à terapia a ser instituída. O 
paternalismo não existe apenas na área médica – há o jurídico, familiar, 
governamental, laboral, entre numerosas outras. Hugo Tristram Enge-
lhardt Jr. descreve a existência de diferentes tipos de paternalismo e, es-
pecialmente, o dos melhores interesses, o qual considera como o mais 
forte, em determinadas circunstâncias: deixar de lado a recusa compe-
tente de um indivíduo para proteger seus “melhores interesses”. Segue 
Engelhardt: “O profissional de saúde não pode desconsiderar a autonomia 
do paciente; porém, não deve acatar uma manifestação de vontade do pa-
ciente, caso não concorde com esta”. 

Necessitamos explicitar que o enfermo consciente e capaz deve ter 
respeitada a recusa de terapias e procedimentos, exceto em situações 
extraordinárias, como na eventualidade de uma epidemia, levando-se 
em conta a primazia do interesse da coletividade.
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Desde os anos 70, os avanços e descobertas no campo da biotecno-
logia direcionada à saúde, em algumas ocasiões, podem ameaçar a in-
tegridade, a liberdade e a dignidade humanas. Sentimos a necessidade 
de sistematização e aplicação das resoluções que se referem a “novas 
tecnologias” quando da revisão do CEM. A liberdade, entre outros va-
lores, tais como a justiça e a segurança, faz parte da Constituição Bra-
sileira, especialmente no art. 5º, caput, em que se reconhecem como 
invioláveis os direitos à liberdade, à vida, à igualdade, à propriedade e 
à segurança. A dignidade da pessoa humana é considerada como prin-
cípio fundamental do Estado, abrangendo todos os princípios, uma vez 
que se refere às necessidades básicas mais relevantes. A humanidade 
se vê ameaçada pelos avanços científicos sem controle no campo da 
manipulação genética, sentindo-se assim desprotegida e sujeita a vio-
lações e atentados à dignidade. Precisamos resgatar a visão valorativa 
do Direito. A ligação entre Direito e ética é extremamente necessária. 
As normas jurídicas não abrangem necessariamente as normas morais, 
pois existem normas morais sem imposições, quaisquer que sejam, por 
parte da norma jurídica, com cumprimento realizado sem nenhuma 
obrigatoriedade determinada por parte do Estado. O Direito não pode 
ficar à margem dos dilemas morais que atingem a sociedade, como o 
aborto ou a eutanásia. 

A Resolução CFM 1.701/03 estabelece critérios da propaganda em 
medicina. Segundo Peter Bennet, “propaganda é a veiculação de qual-
quer anúncio ou mensagem persuasiva nos meios de comunicação du-
rante determinado período e num determinado espaço, pagos ou doados 
por indivíduo, companhia ou organização identificados”. O Houaiss define 
propaganda como “difusão de mensagem verbal, pictórica, musical etc. 
de conteúdo informativo e persuasivo, em TV, jornal, revista, volantes, out-
doors, etc.”. A resolução emanada do CFM define parâmetros que visam 
a adequar os vários tipos de publicidade utilizados como instrumentos 
de divulgação de assuntos relacionados à medicina nos meios de comu-
nicação. A inserção de dados desta resolução reveste-se de importância 
no sentido de nortear o médico quanto à linguagem a ser usada, bem 
como é mister a observação de critérios que não possam levar a inter-
pretações do exercício da profissão como comércio ou que venham a di-
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vulgar assuntos que possam levar o medo e a insegurança à população. 
As agências de publicidade haverão de entender que os conselhos de 
medicina não desejam impor amarras à publicidade. Apenas necessitam 
explicitar regras éticas a serem seguidas pelos profissionais médicos, vi-
sando à proteção da sociedade e preservação da ética na medicina.

A internet como meio de divulgação de assuntos médicos é muito 
utilizada e existe a tendência de uso cada vez maior pelos médicos e 
como instrumento de pesquisas por parte da população. Seu uso deve 
ser realizado de forma legal e comedida, respeitando-se as normas do 
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e ob-
servando-se os princípios da publicidade – veracidade, clareza, correção 
e informação, previstos no art. 37 do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC). Deve ser enfatizada a necessidade da vedação quanto à divul-
gação de imagens de pacientes na internet, inclusive de pessoas públi-
cas e famosas, lembrando-se que tal fato incorre em quebra do sigilo 
médico, caracterizando sensacionalismo. A preservação do sigilo médi-
co deve ser mantida, devendo ser evitada a transmissão online de atos 
médicos, cirurgias e consultas. O médico precisa entender que as infor-
mações constantes em um site devem ter como finalidade a educação 
e o esclarecimento da coletividade. O sensacionalismo com a divulga-
ção de “melhores equipamentos” e os “mais modernos” deve ser evita-
do. Cautela deve ser tomada quanto à utilização de sites patrocinados 
por indústria farmacêutica e/ou empresa de equipamentos médicos. O 
profissional médico precisa entender que não existe impedimento em 
dar entrevistas na mídia que visem ao esclarecimento e à educação da 
comunidade. A publicidade é saudável e pode ser usada pelo médico de 
forma elegante, discreta e sóbria. Atitudes dessa natureza engrandecem 
o profissional e a medicina e servem como fontes de esclarecimento à 
sociedade. Merece ser lembrado que o reconhecimento profissional não 
decorre de sua presença na mídia, mas pela realização do trabalho de 
forma séria e com respeito ao ser humano. O CEM incorpora, em seu 
art. 118 e parágrafo único, a obrigatoriedade da inclusão, em anúncios 
profissionais de qualquer ordem, do número de inscrição do médico no 
conselho regional de medicina e, quando de anúncios de estabeleci-
mentos de saúde, o número de registro do diretor técnico.
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Não existe profissão mais regulamentada que a medicina. Seu exer-
cício é dos mais arriscados sob o ponto de vista legal. A medicina e as 
companhias de seguro tornaram os pacientes profundamente transtor-
nados quanto aos seus interesses legais. Vislumbra-se muito distante 
a relação médico-paciente descrita por Porthes como “diálogo entre 
ciência e a consciência”. A competência do profissional médico tem 
como característica a aptidão em realizar seus atos científicos com co-
nhecimento, segurança e êxito. As diversas especialidades médicas se 
defrontam com problemas referentes ao suposto “erro médico”. O médi-
co, diferentemente do cidadão comum, ao cometer um erro é passível 
de julgamento em dois tribunais – o dos conselhos de medicina e o da 
Justiça. Não é apenas julgado pelos médicos, mas sujeito à normatiza-
ção tanto do Código Penal quanto do Civil. Freud, no artigo “O futuro 
de uma ilusão”, enfoca a busca do homem a mitos, crenças, religiões e 
deuses quando diante da limitada disponibilidade de recursos.  

O maior instrumento de defesa do médico, sem dúvida, é o prontuá-
rio ou a ficha clínica. O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza 
a guarda do prontuário de crianças e adolescentes pelo prazo mínimo 
de dezoito anos. A Resolução CFM 1.639/02, em seu art. 4º, estabelece 
o prazo mínimo de vinte anos, a partir do último registro, para a preser-
vação dos prontuários em suporte de papel. A Resolução CFM 1.821/07 
trata das normas técnicas concernentes à digitalização e ao uso dos 
sistemas informatizados para guarda e manuseio dos documentos dos 
prontuários e autoriza a eliminação do papel e a troca de informação 
identificada em saúde. 

Deve-se enfatizar junto à classe médica que o prontuário, em qual-
quer meio de armazenamento, é propriedade física da instituição onde 
o paciente é assistido, e a esta cabe o dever de guardá-lo. Os dados nele 
contidos pertencem ao paciente e só podem ser divulgados com sua 
autorização ou de seu responsável, ou por dever legal ou justa causa. 

O sigilo profissional deve estar sujeito às normas estabelecidas na le-
gislação e no CEM, independente do meio utilizado para armazenamento 
dos dados no prontuário, quer eletrônico ou em papel. Os sistemas infor-



194 Conselho Federal de Medicina

matizados com os objetivos de guarda e manuseio de prontuários devem 
atender integralmente aos requisitos do “nível de garantia de segurança 2 
(NGS2)”, estabelecidos no Manual de certificação para sistemas de registro 
eletrônico em saúde, elaborado pelo CFM e Sociedade Brasileira de Infor-
mática em Saúde. Os métodos de digitalização devem reproduzir todas as 
informações dos documentos originais. E esses arquivos digitais, oriundos 
da digitalização dos documentos do prontuário, deverão ser controlados 
por sistema especializado de “gerenciamento eletrônico de documentos 
(GED)”, que permita a pesquisa de maneira simples e eficiente, com base 
adequada para o armazenamento dos arquivos digitalizados, além de 
obedecer aos requisitos do NGS2. Esse nível de garantia de segurança exi-
ge o uso de assinatura digital padrão ICP-Brasil. A eliminação do prontuá-
rio em papel não pode ser utilizada quando se faça uso apenas do “nível 
de garantia de segurança 1 (NGS1)”, por falta de amparo legal. 

No capítulo referente a documentos médicos, nos artigos 87, 89 e 91, 
são definidos de forma clara o conteúdo dos dados que devem fazer 
parte do prontuário, sua guarda e quando o médico pode liberar cópias. 
Também explicita a possibilidade de o médico apresentar o prontuário 
em defesa própria, preservando-se o sigilo profissional, e a obrigatorie-
dade de que ateste atos executados no exercício profissional, quando 
solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.

Potter faz afirmação que merece ser refletida, quando diz: “Um dilema 
que deve ser encarado pela ética médica na atualidade é de quando não 
aplicar toda a tecnologia disponível”. A incorporação de novas tecnolo-
gias, especialmente na endoscopia, criando conceitos de “especialida-
des cirúrgicas minimamente invasivas”, forçou o médico a se reciclar e 
incorporar o novo e complexo aprendizado. As especialidades que fa-
zem uso de tecnologias de ponta – como a cardiologia cirúrgica, a me-
dicina fetal, a neurocirurgia e a terapia intensiva – induzem o médico a 
utilizar todos esses recursos de forma ilimitada, o que pode causar nos 
doentes expectativas de cura e resolubilidade, por vezes inatingíveis. 

Não podemos nos esquecer de que o alvo de toda a atenção do médi-
co é a saúde do ser humano. Nem que, por vezes, chegamos a uma fron-
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teira ética em temas como a distanásia que ocorre como consequência 
da tecnologia médica exercida sem controle, prolongando o sofrimento 
dos pacientes, fazendo com que nos esqueçamos de nossa falibilidade 
como seres humanos. Nos artigos 14 e 15, o CEM veda a prática de atos 
médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no país 
e, com as devidas adequações, incorpora artigo constante no Código 
Deontológico português, em que se disciplina a atuação médica no caso 
de transplantes, esterilização, fecundação artificial, abortamento e tera-
pia genética.  Deixa clara a vedação quanto à possibilidade de interven-
ção sobre o genoma humano com vistas à sua modificação, exceto na 
terapia gênica.

A Resolução CFM 1.595/00 merece atenção especial no tocante à fala 
dos médicos em eventos científicos, quando patrocinados pela indústria 
farmacêutica. Os conflitos de interesses entre a indústria farmacêutica e 
os médicos mereceram destaque na revisão do Código. O art. 109 disci-
plina que o médico declare de forma cristalina suas relações com a in-
dústria de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos e outras que 
possam configurar conflitos de interesses, ainda que potenciais. 

Devemos estar vigilantes e nos precaver quanto ao recebimento de 
brindes, viagens, inscrições e patrocínios em congressos por parte de 
laboratórios farmacêuticos, como resultante da aplicação da “metodolo-
gia Close-up”, que espiona os médicos sob a falsa assertiva de que “ape-
nas audita a atividade médica”. Precisamos definir quais são os limites 
do relacionamento entre os médicos e a indústria. Faz-se necessário es-
tabelecer regras mínimas na convivência entre o médico e a indústria, 
não só farmacêutica, mas a de equipamentos médico-hospitalares, cujo 
marketing é muito agressivo. Necessitamos de parâmetros que delimi-
tem o comportamento ético do médico ante o interesse industrial pelo 
lucro a todo custo. Nós, médicos, temos que nos conscientizar de que 
“shows com artistas pagos por laboratórios” durante eventos científicos 
são completamente desnecessários. 

Na atualidade, a relação médico-paciente vive um contexto de mer-
cado consumidor, cercado pela desconfiança e vantagem econômica. O 
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paciente tem chegado a desconfiar do médico, pela dúvida se sua pres-
crição segue um padrão técnico-ético ou se visa ao lucro fácil. Os cha-
mados cartões de desconto têm proliferado pelo país, ocasionando o di-
recionamento de pacientes com vistas a auferir lucros. Precisamos pen-
sar em expurgar essa prática intolerável, tomando por base a Resolução 
CFM 1.649/02. O art. 72 do CEM veda terminantemente que o médico 
estabeleça vínculo de qualquer natureza com empresas que anunciam 
ou comercializam planos de financiamento, cartões de descontos ou 
consórcios para procedimentos médicos. Não podemos esquecer que 
medidas adversas ao CEM criam um ciclo danoso à saúde pública. Existe 
a necessidade de repensarmos a eticidade da quebra de patentes. Há 
exageros que precisam ser coibidos. A melhor definição de conflito de 
interesses é do médico Dennis Thompson, da Universidade de Harvard, 
publicada no New England Journal of Medicine: “Trata-se de um conjunto 
de condições em que o julgamento profissional relacionado a um interesse 
primário (bem-estar do paciente ou validade de uma pesquisa) tende a ser 
definitivamente influenciado por um segundo interesse (ganho financeiro). 
É uma condição, não um comportamento”. Existe, pois, a necessidade de 
coibir esse tipo de convivência.

Troncon L., em Educação médica, afirma: “As escolas médicas estão 
submergindo os estudantes em pormenores opressores sobre conhecimen-
tos especializados e aplicação de tecnologias sofisticadas, restringindo a 
aprendizagem de habilidades médicas fundamentais, podendo isso levar a 
uma fascinação pela tecnologia, tornando o artefato mais importante para 
o paciente”. Existem cinco exceções ao consentimento livre e esclarecido 
segundo os especialistas em ética médica: graves problemas de saúde 
pública; urgências médicas; incapacidade ou incompetência do doente; 
privilégio terapêutico e recusa da informação por parte do doente. 

O capítulo que trata do ensino e pesquisa médica dá ênfase à ne-
cessidade da obtenção da aprovação de protocolo para a realização de 
pesquisa em seres humanos, de acordo com a legislação vigente, bem 
como a obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido para 
realização da pesquisa. Diego Gracia define consentimento informado 
como “aceitação racional de uma intervenção médica ou a escolha de tra-
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tamento entre alternativas possíveis para determinada situação clínica. E 
para assumir esse consentimento, o paciente deve reunir condições como 
dispor de informações suficientes; compreender as informações adequada-
mente; encontrar-se livre para decidir de acordo com seus próprios valores; 
ter capacidade plena para decidir sobre a questão”. 

A Resolução CFM 1.718/04 disciplina o ensino de atos médicos priva-
tivos a profissionais não médicos. O bem-estar do paciente como obje-
tivo primordial do ato médico se sustenta na vocação essencial do mé-
dico em cuidar e se possível curar, e na confiança existente no paciente 
em viabilizar o acesso ao seu corpo para ser cuidado e curado quando 
possível. Essa relação sempre foi marcada pela afetividade e confiança. 
Sempre existiu a credibilidade do paciente no ato executado pelo mé-
dico. Com a tecnologia da medicina, essa mudança de paradigma cau-
sou alteração na relação médico-paciente. A consulta médica deixou de 
ser ato único e primordial, passando a despersonalizado e múltiplo pela 
parafernália de equipamentos disponíveis e participação cada vez mais 
frequente de profissionais não médicos. 

Não podemos deixar de valorizar a relação com a equipe assistencial 
multiprofissional. Esse avanço tecnológico criou situações conflituosas 
pelo surgimento da “indústria da doença”. É de bom alvitre que tenha-
mos a capacidade de reconhecer nossa parcela de culpa por nosso co-
modismo em delegar funções antes exclusivas do médico a outros pro-
fissionais. Com o passar do tempo, esses demonstraram interesse em 
continuar a realizar os procedimentos a eles delegados. Ante as múlti-
plas especializações, nós, médicos, começamos a considerar certos pro-
cedimentos, antes privativos, como se de menor importância. E os pro-
fissionais a quem essas atribuições foram confiadas passaram a executá-
las e, hoje, questionam judicialmente o direito de as executar. 

Sentimos a necessidade de discussões sobre o ensino médico. Exis-
tem conceitos pedagógicos que tendem a transformar os professores 
em promotores de aprendizagem. Como devemos prestar nosso servi-
ço? Nunca a medicina progrediu tanto nas técnicas diagnósticas e no 
tratamento das enfermidades e nunca o ser humano foi tão mal cuida-
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do. Sentimos a necessidade de aprofundamento na formação das novas 
gerações de médicos. Não podemos ensinar o tratamento de morbida-
des a profissionais não médicos por faltar a esses a base didático-cien-
tífica em sua grade curricular de graduação. O tratamento de doenças 
não pode ser ensinado de forma simplista, pois se assim o fosse qual a 
necessidade de um currículo médico tão aprofundado, com ênfase no 
ciclo básico e nas disciplinas clínicas e cirúrgicas? Nosso conhecimento e 
prática da medicina se alicerçam em profundo saber da anatomia huma-
na, fisiologia e bioquímica, o que exige a compreensão do ser humano 
como um todo. 

Temos que formar profissionais de alto nível ou desaprenderemos a 
arte de curar. Da mesma forma como hoje cuidamos dos que foram nos-
sos professores, e o fazemos com muita honra pelo crédito e confiança a 
nós depositados como profissionais, amanhã iremos buscar nossos alu-
nos de hoje como profissionais para curarem nossas doenças do corpo e 
alma. Precisamos formar uma plêiade de profissionais éticos e altamen-
te qualificados para que possamos, ao fim da jornada, dizer: “Cumpri mi-
nha missão como médico e professor”.

Precisamos pensar nos casos em que o médico não mais atua como 
clínico ou cirurgião, muitas vezes com inscrição cancelada junto ao con-
selho de medicina, apenas se dedicando ao ensino médico com aulas 
teóricas e práticas demonstrativas em ambulatórios universitários. Pre-
cisamos fazer com que percebam que seus atos, com a atenção a esses 
pacientes em suas aulas, também têm repercussão ética, e estabelecer 
mecanismos de alcance dos conselhos a esses professores-médicos, de 
modo a evitar excessos, maus-tratos e abusos aos doentes. 

A auditoria e a perícia médica recebem atenção especial no Código, 
com as resoluções CFM 1.614/01e 1.635/02. O art. 95 do CEM proíbe 
claramente a realização de exames médico-periciais de corpo de delito 
em seres humanos no interior de prédios ou dependências de delega-
cias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios. Temos 
observado que alguns planos de saúde contratam auditores itinerantes 
que costumam realizar périplos pelos diversos estados do país, audi-
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tando e glosando contas médicas, sem que tenham a devida inscrição 
regularizada no conselho regional pertinente ao local onde realizam 
seus atos, ficando “impunes” das arbitrariedades por vezes cometidas. 
A Resolução 1.614/01 obriga a regularização do médico auditor no 
conselho regional de medicina da jurisdição onde presta o serviço de 
auditoria. Determina a obrigatoriedade da manutenção do sigilo pro-
fissional do auditor e lhe veda a retirada de prontuários, ou suas cópias, 
da instituição, sendo-lhe permitida a retirada de cópias exclusivamente 
para fins de instrução da auditoria. Outro ponto importante é a veda-
ção ao médico na função de auditor de remuneração ou gratificação 
por valores vinculados à glosa. 

O Código amplia significativamente o princípio bioético da autono-
mia do paciente. Veda, porém, de forma clara e precisa, a execução da 
eutanásia, em qualquer circunstância, deixando, no entanto, a obrigato-
riedade de o médico, em ocasiões de doenças incuráveis ou terminais, 
oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis e se abster da prática 
da distanásia. O Código Penal brasileiro ainda hoje não prevê a práti-
ca da ortotanásia, sujeitando o médico a uma condenação, embora a 
Constituição, em seu art. 5º, estabeleça que ninguém será submetido a 
tratamento desumano ou degradante. 

Existem preceitos jurídicos e religiosos que precisam ser obedecidos. 
Para os exegetas da ascendência comum do Direito e da Medicina, os 
dois ramos dessa árvore do conhecimento se puseram em conflito: de 
um lado, o médico que tem como verdade o respeito à vida e à pessoa, 
que constitui seu dever primordial, de acordo com as normas morais que 
a própria profissão impõe; de outro, o ordenamento jurídico vigente. 
Sua atenção pode não só carrear benefícios, mas, infelizmente, provocar 
resultados adversos à própria saúde do paciente, que pode se socorrer 
da Justiça para fazer valer seus direitos fundamentais e inalienáveis. É 
sempre salutar afirmar que a práxis médica se fundamenta no compro-
misso com a vida e a saúde, na terapêutica do serviço desinteressado 
e na autonomia técnico-científica. A relação médico-paciente encerra 
aspectos civis e penais que têm consubstanciado o florescimento da res-
ponsabilidade profissional em todo o mundo.
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Existem desafios a serem enfrentados pelos médicos, como a atuação 
ante o paciente psiquiátrico, os maus-tratos na infância, a ética nas emer-
gências e nos presídios, entre tantos outros. Devemos sempre lembrar 
que o objeto principal da medicina é o doente, razão pela qual nós, mé-
dicos, existimos. O objeto central da medicina é o doente e sua doença. 
Os princípios bioéticos devem servir aos médicos como farol a nortear 
os caminhos de uma sociedade que clama por medicina mais justa e hu-
mana. Precisamos repensar nosso comportamento junto aos pacientes. É 
triste observarmos que, em lugar do velho estilo do médico de cabeceira, 
o médico atual parece depender mais de um aparato instrumental gi-
gantesco, que salva vidas por seus predecessores. A “imagem paternal” 
foi substituída pela do “técnico altamente especializado”, e o enfermo 
demonstra sua insatisfação buscando a figura do “velho amigo paternal 
da família”. Não nos esqueçamos de que somos livres para experimentar, 
bem como para errar. Porém, a falibilidade humana é o corolário da capa-
cidade de desenvolvimento do ser humano. O que o paciente espera do 
médico? Quando o doente o procura, dele espera vasto conhecimento 
científico, capaz de diagnosticar de imediato o mal que o atormenta e, 
o mais rapidamente possível, encontrar os meios para a cura. O médico 
precisa assumir as condições de pai ou mãe, psicólogo, sacerdote, con-
selheiro e, sobretudo, amigo. Precisa transmitir segurança ao paciente, 
sem nenhuma atitude arrogante. O médico com conhecimento de suas 
limitações e capacidade de superá-las sempre será um bom médico.
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Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 
códigos de ética médica

 Giselle Crosara Lettieri Gracindo

Introdução
Em 10 de dezembro de 2008 foram celebrados os 60 anos da Declara-

ção Universal dos Direitos Humanos, o que levou a reflexões muito ricas, 
com diversidade de temas e a reafirmação da importância vital dos pa-
drões internacionais das conquistas humanas para a construção de um 
futuro mais justo e sustentável. 

E é nesse âmbito que os códigos de ética médica foram editados no 
Brasil. Os primeiros, tímidos, ante o momento político peculiar de cada 
época. Mas o que sempre os caracterizou era a contínua evolução, sem-
pre em busca do resguardo dos direitos do paciente e do profissional de 
medicina, preocupando-se com o relacionamento médico-paciente e, 
na maioria das vezes, trazendo em sua essência a igualdade dos direitos 
dos seres humanos na qualidade da assistência à saúde.   

Em sintonia com os ditames da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos e sob a ótica de garantir uma assistência humanitária e integral à saúde 
e o respeito ao paciente, sem quaisquer restrições, acelerou-se a evolução 
dos preceitos éticos das obrigações e direitos dos médicos brasileiros. 

Direitos humanos e o Código de Ética Médica
 Neste item abordaremos como se concretizou a humanização da 

conduta ética dos profissionais de medicina no país, ante a evolução dos 
direitos humanos em nossas constituições, na legislação infraconstitu-
cional e no próprio Código de Ética Médica (CEM). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi perfilhada na inse-
gurança de um mundo pós-guerra – a Segunda Guerra Mundial –, ainda 
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perplexo com os horrores do holocausto e dividido pela desigualdade 
social e com fragmentos colonialistas, que prepararia, posteriormente, 
o leito da Guerra Fria, que dividiu o globo em dois blocos ideológicos: 
capitalismo e comunismo.   

A Declaração, com certeza um dos maiores documentos da humani-
dade, proclamada e adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
em 1948, se sedimenta no art. 1º que preceitua: “Todas as pessoas nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e 
devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”.  

Na dicotomia de avanços e violações, o Brasil, signatário da Declara-
ção, deu passos importantes para incorporar os instrumentos interna-
cionais de proteção aos direitos humanos ao nosso sistema normativo, 
em especial com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que 
expandiu a sua relação – baseada em direitos e garantias fundamentais, 
subdivide-se em direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacio-
nalidade, direitos políticos e participação em partidos políticos. 

Também nesse contexto, os médicos brasileiros, ao longo desses 60 
anos, primaram por uma medicina mais digna e humanitária e, sobre-
tudo, para que seu código de conduta ética – Resolução CFM 1.246, de 
8 de janeiro de 1988 – prestigiasse a Declaração, adaptando-se a cada 
novo avanço da ciência médica, canalizando a conduta médica ao res-
peito e ao bem-estar do ser humano.

O Conselho Federal de Medicina é a entidade, de acordo com a legis-
lação pátria, detentora da competência para editar o Código de Ética 
Médica e o faz por meio de resolução normativa, por força da alínea “d” 
do art. 5º da Lei 3.267, de 30 de setembro de 1957, publicada no Diário 
Oficial da União de 1° de outubro de 1957. 

Desde 1957, portanto, o Código de Ética Médica é editado pelo Con-
selho Federal de Medicina, ouvidos os conselhos regionais. 

No Império, não havia normativo ético, mas sim as ordenações. 
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Anterior à promulgação da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, o primeiro código de ética médica, tradução portuguesa do Código 
de Ética Médica da Associação Médica Americana, foi lançado em novem-
bro de 1867, na Gazeta Médica da Bahia, por uma associação de facultati-
vos sob a direção do dr. Antonio Pacífico Pereira. Muitos historiadores, no 
entanto, não o consideram o primeiro – por ser apenas uma tradução – e 
sustentam que sua simples publicação não o tornou normativo válido, 
pois não se tem notícia de que a comunidade médica o adotara.

Ainda sem a promulgação da Declaração, mas sob a influência do 
momento histórico que despontava, o Código de Ética Médica de 1867 
se abalizava no viés dos direitos humanos, preceituando que “O médico 
deve tratar com attenção, constancia e humanidade todos os casos a seu 
cargo” (parágrafo 2º do art.1º).  

Em 1929, na República, foi editado o Código de Moral Médica, apro-
vado pelo VI Congresso Médico Latino-Americano em Cuba, com dois 
artigos que refletem mais intensamente a presença do princípio da 
igualdade: “O médico prestará seus serviços profissionais atendendo mais 
às dificuldades e exigências da moléstia que à posição social dos seus clien-
tes ou aos recursos pecuniários de que estes disponham” e “O médico deve-
rá respeitar as crenças religiosas de seus clientes, não se opondo em caso 
algum nem por qualquer motivo ao cumprimento dos preceitos religiosos” 
(arts. 3º e 7º).

Em 1931, foi aprovado pelo I Congresso Médico Sindicalista, na cidade 
do Rio de Janeiro, o Código de Deontologia Médica, que com pequenas 
alterações também traz o princípio da igualdade: “O médico prestará os 
seus serviços profissionais atendendo mais às dificuldades e exigências da 
moléstia que à posição social dos seus clientes, ou aos recursos pecuniários 
de que estes disponham” e “O médico deve respeitar as crenças religiosas 
dos seus clientes, não se opondo ao cumprimento dos preceitos daí decor-
rentes, salvo nos casos em que a prática deles determinar alteração sensível 
nos cuidados terapêuticos, ou puder acarretar perigo iminente à vida do 
doente; outrossim, não deve sugerir ao incrédulo ou de crença diversa, o 
exercício de preceitos da sua religião” (arts. 3º e 7º).
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Em 1945, promulgou-se o primeiro código oficialmente reconhecido 
no Brasil, o Código de Deontologia Médica, aprovado pelo IV Congres-
so Médico Sindicalista, em 24 de outubro de 1944, e oficializado pelo 
Decreto-lei 7.955, de 13 de setembro de 1945, que instituiu os conselhos 
de medicina. 

Este código traz os ditames da igualdade ao estabelecer como dever 
do médico “atender, na prestação dos seus serviços, às dificuldades e exi-
gências da moléstia, indiferente a posição social e à situação financeira do 
cliente”, “respeitar as convicções políticas e as crenças religiosas do cliente, 
não se opondo a prática que delas decorra, salvo no caso em que essa prá-
tica possa trazer perturbações aos cuidados terapêuticos, ou acarretar peri-
go iminente à vida do enfermo. Abster-se, outrossim, de sugerir ao doente a 
adoção do seu próprio credo religioso ou político” (alíneas “a” e “c”, art. 3º).

Quase 10 anos depois, a Associação Médica Brasileira produziu, em 
1953, o Código Brasileiro de Ética Médica, aprovado na IV Reunião do 
Conselho Deliberativo, ocorrida no Rio de Janeiro, recepcionado pela Lei 
3.268/57, que disciplina os conselhos de medicina – os quais constituem 
os primeiros diplomas de lavra da autarquia. 

 Em seu Capítulo I: Normas Fundamentais, o código de 1953 dispõe que 
“a Medicina é uma profissão que tem por fim cuidar da saúde do homem, 
sem preocupações de ordem religiosa, racial, política ou social, e colaborar 
para a prevenção da doença, o aperfeiçoamento da espécie, a melhoria dos 
padrões de saúde e de vida da coletividade (art. 1º). O capítulo dos deveres 
fundamentais do médico apresenta-se repleto de noções de direitos hu-
manos: “Guardar absoluto respeito pela vida humana, jamais usando seus 
conhecimentos técnicos ou científicos para o sofrimento ou extermínio do 
homem, nem podendo, seja qual for a circunstância, praticar algo que afete 
a saúde ou a resistência física ou mental de um ser humano, salvo quando 
se trate de indicações estritamente terapêuticas ou profiláticas em benefício 
do próprio paciente”; “Exercer seu mister com dignidade e consciência, ob-
servando, na profissão e fora dela, as normas de boa ética e da legislação vi-
gente e pautando seus atos pelos mais rígidos princípios morais, de modo a 
se fazer estimado e respeitado, preservando a honra e as nobres tradições da 
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profissão médica”; “Procurar aprimorar e desenvolver constantemente seus 
conhecimentos técnicos, científicos e culturais, e colaborar para o progresso 
da Medicina”; “Apoiar as iniciativas e movimentos de defesa dos interesses 
morais e materiais da classe” (alíneas “a” a “d” do art. 4º).

Doze anos mais tarde, em 1965, foi editado o Código de Ética Médica, 
em vigor desde 11 de janeiro, então elaborado pelo Conselho Federal 
de Medicina.

Nota-se a crescente preocupação em tornar o código mais humani-
tário, direcionado para os deveres dos médicos com seus pacientes, em 
especial na atenção em benefício do paciente e da sociedade como um 
todo. Nos capítulos dos princípios e das normas fundamentais, aprimora 
as redações anteriores: “O médico exerce nobre e elevada profissão, sem 
discriminação de qualquer natureza, com plena consciência de sua respon-
sabilidade para com o paciente e a sociedade” e “O alvo de toda a atenção 
do médico é o paciente, em benefício do qual deverá agir com o máximo de 
zelo e o melhor de sua capacidade profissional” (Princípios 1 e 2, Capítulo 
1: Dos Princípios); “A medicina é uma profissão que tem por fim cuidar da 
saúde do homem, sem preocupação de ordem religiosa, racial, política ou 
social e colaborar para a prevenção da doença, o aperfeiçoamento da es-
pécie, a melhoria dos padrões de saúde e de vida da coletividade” (art. 1º, 
Capítulo 1: Normas Fundamentais). 

O Código de Ética Médica de 1965 reitera os deveres fundamentais do 
médico, preocupado com o respeito à vida humana, o sofrimento e ex-
termínio do homem e, sobretudo, pauta os seus atos pelos mais rígidos 
princípios morais, de modo a se fazer estimado e respeitado, preservan-
do a honra e as nobres tradições da profissão.

Em 1984, outra edição do Código Brasileiro de Deontologia Médi-
ca, pelo Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM 
1.154/84, aquilata suas normas e princípios fundamentais às dos estatu-
tos anteriores  – à época, o Brasil vivia o início da abertura política, com 
a ruptura do sistema então vigente –, dando maior relevo às questões 
sociais e ao respeito aos direitos do homem. Suas disposições se refe-
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riam às regras morais a que todo médico deveria respeitar, merecendo 
especial ênfase os primeiros quinze princípios norteadores, que versa-
vam sobre os deveres do médico para com o paciente.

O último Código de Ética Médica, aprovado na I Conferência Nacional de 
Ética Médica, foi editado em 1988 pelo Conselho Federal de Medicina, por 
meio da Resolução CFM 1.246/88, após discussão de mais de três anos.

Já em 1988, visualiza-se um código mais voltado para os deveres dos 
médicos, com especial relevo às questões humanitárias. Um texto legal, 
pleno de respeito à dignidade do paciente, sem esquecer os direitos dos 
médicos no que se refere à autonomia profissional. Em seus primeiros 19 
dispositivos, que tratam dos princípios fundamentais, encontram-se fortes 
influências da Declaração Universal dos Direitos Humanos, preceituando 
que a profissão do médico está a serviço da saúde do ser humano e da co-
letividade e deve ser exercida sem discriminação de qualquer natureza.

Deve também o médico guardar absoluto respeito pela vida humana, 
atuando sempre em benefício do paciente; e jamais utilizar seus conhe-
cimentos para gerar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser 
humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e 
integridade (arts. 1º e 6º).

Este código representa, verdadeiramente, um marco de conquistas no 
contexto humanitário, expurgando a discriminação “de raça, cor, sexo, 
idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional 
ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”, incluindo 
tal preceito no capítulo dos Direitos dos Médicos (art. 2º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos).

Ainda com ênfase na Declaração, o Código de 1988 traz um capítulo 
denominado “Direitos Humanos”, onde se veda ao médico “Efetuar qual-
quer procedimento médico sem o esclarecimento e consentimento prévios 
do paciente ou de seu responsável legal, salvo iminente perigo de vida”; 
“Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto”; 
“Exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente de deci-
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dir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar”; “Participar da prática 
de tortura ou de outras formas de procedimentos degradantes, desuma-
nas ou cruéis, ser conivente com tais práticas ou não as denunciar quan-
do delas tiver conhecimento”; “Desrespeitar o interesse e a integridade de 
paciente, ao exercer a profissão em qualquer instituição na qual o mesmo 
esteja recolhido independentemente da própria vontade”; “Fornecer meio, 
instrumento, substância, conhecimentos ou participar, de qualquer ma-
neira, na execução de pena de morte” e “Usar da profissão para corromper 
os costumes, cometer ou favorecer crime” (arts. 46 a 49 e 53 a 55). 

Vê-se que o Código de 1988 traz, expressamente, a vedação da práti-
ca de tortura ou de outras formas de procedimentos degradantes, desu-
manas ou cruéis. Com certeza, reflexo da ditadura militar, que muito as-
sombrou o Brasil e marcou a classe médica, na qual vários profissionais, 
em um dos mais terríveis locais da repressão, deram respaldo técnico 
às torturas a presos políticos durante os anos de 1970 a 1974 – e sob o 
manto de estar servindo ao país praticaram atos desumanos, fornecen-
do meios, instrumentos, substâncias, conhecimentos e participação na 
barbárie.

Poder-se-ia argumentar, acompanhando pensamentos de vários 
juristas da área penal, que tais dispositivos do Código de Ética Médi-
ca, igualmente ao Código Penal, foram editados depois de concedida 
a anistia na Carta de 1988, pois a “legislação penal brasileira ainda não 
contemplava a tortura como crime. Ela figurava somente como agravan-
te na dosagem da pena (Código Penal: art. 61, letra “d”). A tortura como 
crime específico só veio integrar nosso Código Penal com a Lei 9.455, de 
7 de abril de 1997, ou seja, quase nove anos após o perdão genérico a 
todos os participantes de sequestros, roubos e guerrilhas” (a propósito, 
ver Anistia e crime de tortura, por Deoclécio Galimberti, em: www.jusvi.
com/artigos/37856).

Mas a história dos julgamentos dos conselhos de medicina, para esses 
médicos, demonstra que o raciocínio retrocitado não pode ser utiliza-
do para os ditames do nosso Código, pois vários foram cassados, não 
mais podendo exercer a medicina. No contexto da proteção dos direitos 



212 Conselho Federal de Medicina

humanos, os conselhos lutaram contra a lei da anistia, obtendo do Po-
der Judiciário abrigo para as suas cassações, pois o Superior Tribunal de 
Justiça decidiu, firmando entendimento, que os conselhos de medicina 
têm competência para o julgamento dos médicos militares, cassando os 
seus registros profissionais 1.

Após essa breve explanação, que fortalece a busca do Código de Ética 
Médica na inserção dos direitos humanos universais, voltemos à história 
dos códigos.  Atualmente, por meio da Portaria CFM 23/08, o presidente 
do Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições que lhe confe-
re a Lei 3.268/57, alterada pela Lei 11.000, de 15 de dezembro de 2004, 
regulamentada pelo Decreto 44.045, de 19 de julho de 1958, e conforme 
decidido em sessão plenária realizada no dia 17.4.2008, em Brasília/DF, 
constituiu a Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica – 
encarregada por atualizar, no contexto da legislação do país, os avanços 
da medicina e os anseios da sociedade e da categoria médica na melho-
ria da relação médico-paciente. A comissão trabalha com uma proposta 
de audiência pública, com auxílio da internet, recebendo sugestões de 
toda a população e fazendo uma triagem do que é legal ou constitucio-
nal e o que está dentro da ética médica, selecionando as proposições 
para, após uni-las, editar o novo Código de Ética Médica. 

Conclusão
 Com efeito, tem-se que o Direito sempre evolui por meio de atos con-

tínuos e  interpretações espelhadas nas diferentes ideologias vigentes 
na sociedade. Isso, em síntese, é o modelo ideal de Direito na busca da 
justiça. A maleabilidade de sua interpretação é consequência de dife-
rentes matizes ideológicas, mas sempre se busca a aspiração para a de-
fesa de uma verdadeira equidade. 

Nessa esteira, ante sua natureza autárquica e considerando sua com-
petência institucional de zelar pelo bom conceito da profissão e dos 
que a exerçam, tem-se que o Conselho Federal possui legitimidade para 

1  Resp. 259.340/DF- Rel. Min. Franciulli Neto. DJU 10/9/2001.
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criar direitos e obrigações para o exercício ético da medicina, fomen-
tando o debate amplo e participativo de toda a classe médica brasileira, 
com o intuito de aprimorar o desempenho técnico e moral e reformular 
preceitos que se fazem necessários, adequando-os às transformações 
sociais e profissionais do atual momento, mas, sobretudo, reformulan-
do o Código de Ética Médica ora em vigor. Contemplando ainda mais a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, destaca-se a oportunidade 
para reafirmar a importância vital dos padrões internacionais de direitos 
humanos na relação médico-paciente. 

Há muito ainda a caminhar e superações virão em passos largos e pe-
rigosos, pois, em se tratando de direitos humanos e deveres do Estado, 
esbarra-se na reforma da legislação e na construção dos aparatos insti-
tucionais estatais, desafio para o povo e seus governantes. A globaliza-
ção, agregando boa parcela da humanidade em um sistema econômico, 
lamentavelmente não solucionou a problemática da enorme vala que 
divide os povos, restando, ainda, largas e inflexíveis as diferenças sociais 
– como no período pós-Segunda Guerra Mundial.
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A conduta culposa do médico: negligência, 
imperícia e imprudência

Miguel Kfouri Neto

Considerações preliminares
O art. 1º do Código de Ética Médica (CEM) veda ao profissional de 

medicina causar dano ao paciente, por ação ou omissão em que pos-
sa se identificar culpa “stricto sensu”, ou seja, negligência, imperícia 
ou imprudência. Apenas por aberrante exceção, poder-se-ia cogitar 
comportamento doloso do médico: ação consciente e direcionada à 
produção de resultado danoso ao ser humano. Tal conduta, incom-
patível com os mais comezinhos princípios éticos, há de ser descon-
siderada.

Nesse passo, o Código de Ética Médica não se distanciou da codi-
ficação civil, cujos artigos 186 e 951 continuam a manter a teoria da 
culpa no tocante à responsabilidade profissional do médico. Sobrevin-
do dano – morte, incapacidade ou ferimento –, a vítima, para ser res-
sarcida, deve provar que o médico agiu com negligência, imprudência 
ou imperícia. Reafirma o CEM, portanto, a regra da responsabilidade 
subjetiva do médico.

Expressiva inovação encontra-se no parágrafo único do art. 1º: “A res-
ponsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida”.

Noutras palavras, o CEM assevera ser inadmissível a presunção de cul-
pa em especialidades como a cirurgia plástica, por exemplo, nas quais a 
obrigação contraída pelo médico é comumente considerada de resulta-
do. Isto ocorre porque, em tais hipóteses, o simples fato de o médico não 
atingir a finalidade anunciada – embelezamento, melhoramento estéti-
co – faz presumir sua culpa, mesmo quando não comprovada imperícia, 
negligência ou imprudência. Todos conhecemos a postura rigorosa dos 
tribunais, nesses casos. Agora, porém, à luz dos princípios éticos, o mé-
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dico somente poderá ser responsabilizado em face de culpa provada, 
jamais presumida. Daí a inexistência, para o Código de Ética, de qual-
quer distinção entre especialidades, ou tratamento mais gravoso aos 
cirurgiões plásticos.

Nos dias atuais, em que se verifica forte tendência à adoção de paradig-
ma solidarista, na responsabilidade civil, com o propósito de não deixar 
dano sem reparação, ampliam-se teorias calcadas em meras presunções. 
Também porque, como ensina Prevot, provar a existência da culpa médica 
é sempre tarefa difícil: a medicina é ciência complexa, com resultados ale-
atórios. 1 A maioria dos atos médicos implica, inevitavelmente, riscos para 
o paciente.

Essa álea, indissociável da prática médica, distingue a responsabilida-
de do profissional da medicina de todas as demais. Em muitos casos, o 
êxito da atuação do médico depende pouquíssimo do profissional – e 
mais, muito mais, de fatores relacionados às condições pessoais, orgâni-
cas, do próprio paciente.

Além disso, nem sempre intervenção ou tratamento que causem dano 
indicam a existência de culpa. Mencione-se, para ilustrar, a necessidade 
de se praticar orquiectomia bilateral, para a cura de câncer de próstata, 
quando for a única alternativa terapêutica.

A noção de risco médico pode ser descrita como o fator de insegu-
rança imanente ao ato médico, de acordo com os conhecimentos da 
ciência médica em vigor. Tais riscos podem ser quantificados estatis-
ticamente e diminuídos pelo avanço da medicina – mas nunca serão 
completamente eliminados.

Mesmo em tratamentos singelos, a álea está presente – ainda que em 
proporções menores.

O avanço da medicina não elimina o fator aleatório, a incerteza da 
ciência médica. Para alguns, justamente a evolução tecnológica tornaria 
ainda mais aleatórios o diagnóstico e a terapia.
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O médico sempre atua sobre um contexto biológico frágil e instável. 
Na maior parte dos casos, busca amenizar situação preexistente e des-
favorável.

A complexidade do organismo humano e a inevitável influência de 
fatores que escapam ao controle do profissional fazem dessa incerteza 
atributo indissociável da prática médica.

As reações do doente são as mais variadas e imprevisíveis. Todos os 
tratamentos – sem exceção – apresentam margem de erro que, como 
dissemos, pode ser diminuída, mas nunca eliminada.

Por isso, não se justifica transferir para o profissional todos esses ris-
cos e áleas. Nem o médico pode prometer a cura, tampouco o paciente 
pode esperar, com certeza absoluta, resultado satisfatório. Quando o 
ato médico não requer nenhuma habilidade especial – e o dano acon-
tece – o ônus da prova transfere-se da parte lesada para o médico. 
Se, ao contrário, a cirurgia, por exemplo, é de difícil execução e exige 
notável habilidade, o paciente deverá provar em que consistiu a culpa 
do médico.

Os autores portugueses José Fragata, cirurgião cardíaco, e Luís Mar-
tins, engenheiro, sociólogo e consultor em gestão, escreveram interes-
sante obra denominada O erro em medicina – perspectivas do indivíduo, 
da organização e da sociedade. 2 Nesta, tratam sobretudo da prevenção 
do denominado erro médico. Mencionam pesquisa levada a efeito em 
novembro de 1999, pela Academia Nacional das Ciências dos Estados 
Unidos da América, que apurou a ocorrência de 44 mil mortes cau-
sadas por erros médicos. Outro estudo, da American Hospital Asso-
ciation, apontou número de mortes bem mais elevado: 98 mil. Ainda 
que se admita a quantidade menor, esta supera as 43.458 mortes em 
acidentes de trânsito nos Estados Unidos. O custo anual dos erros mé-
dicos oscila entre 17 e 29 bilhões de dólares. Tais estatísticas demons-
tram a necessidade da adoção de métodos avançados de gestão, com 
a correta identificação das causas e medidas de controle eficaz dos ris-
cos em medicina. O tema é abominado por muitos médicos. Como diz 
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José Fragata, “o erro é cinzento na cor, sinistro no perfil e amargo no 
travo [sabor]”, “um dos segredos mais mal guardados da profissão”. “O 
erro, sinônimo de negligência – pior ainda, de falta de carácter – oca-
siona profundo impacto pessoal e profissional. É vivido em dramática 
solidão”. Entretanto, as medidas profiláticas devem estar presentes no 
cotidiano de todos os profissionais. Lembram os autores a história de 
maior sucesso na prevenção do erro, nos Estados Unidos e nos países 
para onde se irradiou, referente à anestesiologia. A redução drástica 
dos acidentes anestésicos deveu-se não só à adoção de “guidelines” 
e à melhoria das técnicas de monitorização, mas, sobretudo, à ação 
decidida dos líderes profissionais.

Como visto, existem fatores inerentes ao paciente que influenciam e 
condicionam o sucesso da terapia, impedem ou retardam a cura e pro-
vocam efeitos colaterais indesejáveis. Dentre esses, destacam-se: debi-
lidade orgânica; predisposição congênita; infecções; culpa do próprio 
paciente; complexidade do organismo humano; efeitos secundários dos 
medicamentos e anomalias anatômicas.

A culpa
Para melhor fixação do conceito de culpa médica, valemo-nos, “passim 

et passim”, de conceitos emitidos em nosso trabalho Responsabilidade ci-
vil do médico 3, relativamente à negligência, imprudência e imperícia, na 
atividade do referido profissional.

O Código Civil brasileiro esposou a teoria da culpa, consagrada nos ar-
tigos 186 e 951, para definir a responsabilidade civil do médico. Idêntica, 
como visto, à orientação seguida pelo Código de Ética Médica.

A teoria clássica da responsabilidade extracontratual ou aquiliana 
fundamenta-se na culpa.

Segundo Alvino Lima, os requisitos essenciais para a teoria da respon-
sabilidade subjetiva, que integra a responsabilidade aquiliana, são: “1º) 
o ato ou omissão violadora do direito de outrem; 2º) o dano produzi-
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do por esse ato ou omissão; 3º) a relação de causalidade entre o ato ou 
omissão e o dano; 4º) a culpa”. 4

A lei (arts. 186 e 951, do Código Civil/2002) obriga a indenizar o fato 
humano; a culpa resulta de ato voluntário (ação ou omissão), sendo ape-
nas necessária a relação de causalidade entre o fato humano e o dano; a 
culpa, neste caso, toma o sentido vulgar de causa.

A essência da responsabilidade subjetiva assenta-se na pesquisa ou in-
dagação de como o comportamento contribui para o prejuízo da vítima.

No Direito brasileiro, a responsabilidade civil tem como fundamento 
basilar o princípio da culpa. O elemento subjetivo do ato ilícito, como 
gerador do dever de indenizar, está na imputabilidade da conduta à 
consciência do agente.

Culpa, em singelas palavras, é o desvio de um modelo ideal de condu-
ta. Implica, segundo Mário Moacyr Porto, a avaliação dos fatores subjeti-
vos que conduzem o agente à prática do ato lesivo. 5

Admitida a conceituação de culpa médica como desvio ou inobservân-
cia dos padrões normais de conduta, deve-se firmar qual seria esse mode-
lo idealizado, para a delimitação dos critérios de atuação do médico.

O profissional de medicina deve atuar de acordo com o cuidado, a perí-
cia e os conhecimentos compatíveis com o desempenho que seria razoá-
vel esperar-se de um médico prudente, naquelas mesmas circunstâncias. 
Aplicam-se ao médico os indicadores que medem e graduam a culpa em 
geral. Não deve ele olvidar qualquer dos ensinamentos que compõem a 
base da sua arte, nem tampouco deixar de dar importância a essas regras. 
Deve, pois, conhecer e fazer tudo aquilo quanto um outro diligente médi-
co que se encontrasse nas mesmas condições suas saberia e faria. 6

Ao se afastar dos cânones da medicina, previstos para determinada 
hipótese, e caso daí sobrevenha dano, a conduta médica revestir-se-á 
de culpa.
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Negligência

A negligência médica – diz Genival Veloso de França 7 – caracteriza-se 
pela inação, indolência, inércia, passividade. É um ato omissivo. O aban-
dono do doente, a omissão de tratamento, a negligência de um médico 
pela omissão de outro (um médico, confiando na pontualidade do cole-
ga, deixa o plantão, mas o substituto não chega e um doente, pela falta 
de profissional, vem a sofrer graves danos – é a negligência vicariante). 
E mais: à prática ilegal por estudantes de medicina, acarretando a res-
ponsabilidade, por negligência, do responsável pelo estágio, e à prática 
ilegal por pessoal técnico (enfermeiro que realiza punção no doente, ad-
vindo complicações e danos), responde o médico; sua letra indecifrável 
na receita – em geral, vê-se que os médicos têm letra ruim – pode indu-
zir o farmacêutico a fornecer remédio diverso do prescrito e, por isso, 
também conduz à responsabilidade por negligência: deve-se prescrever 
à máquina ou de forma legível, e sempre com cópia.

É negligente o médico clínico que deixa de dar devido encami-
nhamento a paciente que necessita urgente intervenção cirúrgica. 
Há erro grosseiro quando o clínico, sem identificar os sintomas de 
apendicite aguda, desconsidera sintomas evidentes e revela absolu-
to descaso pelo doente, já internado. Outro médico, solicitado pela 
enfermagem, ao se deparar com o quadro desfavorável ao paciente 
removeu o apêndice, já perfurado e supurado. Sobrevieram peritonite 
e a morte da vítima. 8

Revela negligência o médico que, diante de caso grave, permanece 
deitado na sala dos médicos, em hospital, limitando-se a prescrever me-
dicamento, sem contato com o paciente – criança desidratada, que veio 
a falecer. 9

Caracteriza negligência a troca de prontuários e exames; em neuroci-
rurgia, médico não atentou para a radiografia invertida e operou o lado 
direito do cérebro, em vez do esquerdo; a demora no envio do paciente 
a especialista; o diagnóstico falho, por exame superficial; o retardamen-
to na intervenção cirúrgica – a desatenção, a desídia, a falta de cuidado.
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A negligência foi reconhecida em situação que envolveu dois mé-
dicos de hospital bem aparelhado: o paciente, apresentando vários 
traumatismos resultantes de acidente de trânsito, um deles na região 
parietal esquerda, não foi submetido a exame radiológico e avaliação 
neurológica. Na sequência, morreu. Alegaram os médicos que o pa-
ciente falava normalmente e não havia sinal de complicação neuro-
lógica. Decidiu-se, entretanto, que a obligatio ad diligentiam impunha 
aos profissionais, naquelas circunstâncias, a elementar cautela de ra-
diografar a vítima. 10

A jurisprudência argentina relata caso de furto de receituário do inte-
rior do consultório médico, por enfermeira, que o utilizou indevidamen-
te e causou dano a terceiro. O tribunal, por maioria, reconheceu a culpa 
do profissional, visto haver negligenciado os cuidados na guarda dos 
talonários. Outro julgado apontou a responsabilidade do hospital, que 
foi negligente, pelas lesões decorrentes da queda do leito sofrida por 
paciente que se submetia à sonoterapia.

Os casos de negligência são numerosos na jurisprudência, posto que a 
distração faz parte da natureza humana: vão do erro do médico desaten-
to que receita um remédio por outro – morfina em vez de quinino – até o 
esquecimento, em cirurgia, de pinça, gaze, compressa, lâmina de bisturi, 
grampos e outros objetos no corpo do paciente, causando dano.

Imperícia
Imperícia é a falta de observação das normas, deficiência de conheci-

mentos técnicos da profissão, o despreparo prático. Também é caracteriza-
da pela incapacidade para exercer determinado ofício, por falta de habilida-
de ou ausência dos conhecimentos necessários, exigidos numa profissão.

A imperícia do médico é analisada no caso concreto, ou seja, naquela 
hipótese em que sobreveio o dano. O profissional pode ostentar perícia 
em mais elevado grau, ser notável cirurgião, com os mais distintos títu-
los de aptidão profissional. Entretanto, pode ter sido imperito na hipóte-
se sob julgamento. Cometeu falha técnica inescusável, para alguém com 
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sua qualificação profissional. Mas a constatação é inarredável. Nessa cir-
cunstância, será responsabilizado.

Em sede penal, o “discrime entre imperícia e inobservância de regra 
técnica de profissão, arte ou ofício” adquire relevo. 11 Revela imperícia 
o profissional de medicina que delega ato médico a pessoa não habili-
tada. Presume-se imperito, por exemplo, o médico ginecologista – sem 
habilitação em cirurgia plástica – que se aventura a realizar cirurgias pró-
prias da especialidade para a qual não se qualificou; também imperito 
é aquele que, numa intervenção vascular profunda, punciona vasos em 
paciente com problema de coagulação.

Mais uma vez as observações de Avecone são postas em relevo. Afir-
ma ele que o tema da imperícia é certamente o mais delicado entre os 
ora examinados, porque na atividade médica é sempre difícil identificar 
a linha demarcatória que separa a atuação correta e a culposa. 12

A imperícia médica pode ser definida, de modo simples, como a falta 
da habilidade normalmente requerida para o exercício legítimo da ativi-
dade profissional, proveniente da carência de conhecimentos necessá-
rios, da inexperiência ou da inabilidade.

A postura psíquica do agente quanto à sua capacidade é de todo irre-
levante, porque a imperícia é avaliada objetivamente, confrontando-se 
a perícia média (aquela que seria normal esperar-se em circunstâncias 
similares) com o comportamento do agente. Se a conclusão lhe for des-
favorável, será responsabilizado, independente do aspecto subjetivo do 
problema.

O médico deverá, diante de um caso que supere seus conhecimentos, 
conferenciar com colegas ou indicar um especialista. Antes de intervir, 
deve avaliar-se a si mesmo. Há alguns anos, perante a Corte de Apela-
ção de Milão, o procurador-geral afirmou que “não é imperito quem não 
sabe, mas aquele que não sabe aquilo que um médico, ordinariamente, 
deveria saber; não é negligente quem descura alguma norma técnica, 
mas quem descura aquela norma que todos os outros observam; não é 
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imprudente quem usa experimentos terapêuticos perigosos, mas aque-
le que os utiliza sem necessidade”.

Avecone busca identificar a “perícia média” do profissional de medi-
cina recorrendo ao conceito de normalidade. Parte do pressuposto de 
que, após a graduação e especialização, o médico se encontra em con-
dições de desenvolver suas funções. Assim, à primeira vista, é imperito 
o médico que poderia evitar o dano apenas se valendo de seus estudos 
básicos. 12

Em segundo lugar, a imperícia será avaliada à luz dos progressos cien-
tíficos que sejam de domínio público e que, em todo caso, um profissio-
nal medianamente diligente deveria conhecer.

Uma terceira verificação diz respeito à experiência prática. Não são 
raros os casos de teorias médicas, a princípio acatadas como válidas, que 
depois de longa experimentação demonstram resultados negativos. É 
evidente, portanto, que ao planejar sua atividade o médico deve consi-
derar tal orientação.

A jurisprudência, ao abordar a imperícia, reafirma sempre conceitos 
como “experiência técnica e profissional normal”, “transgressão da dili-
gência comum ao grau médio de cultura e capacidade profissionais” etc.

Diante de situações duvidosas – ainda não definitivamente sedimen-
tadas na medicina –, doutrina e jurisprudência concedem ao médico 
substancial liberdade de agir, sem que sua escolha possa ser questio-
nada. Deixar boa margem de iniciativa e consistente liberdade de de-
terminar a escolha do tratamento significa favorecer o progresso cien-
tífico e valorizar a qualidade dos propósitos e inteligência médica.

O único limite que deve ser posto a essa liberdade é aquele que deri-
va das regras unanimemente aceitas e seguras da ciência médica, isto é, 
da lex artis, porque a nenhum médico é dado afastar-se da estrada que 
nenhum risco representa para o paciente, a fim de enveredar por outra, 
desconhecida e perigosa.
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Imprudência

Na imprudência, há culpa comissiva. Age com imprudência o pro-
fissional que tem atitudes não justificadas, açodadas, precipitadas, 
sem usar de cautela. É o caso do cirurgião que não espera pelo anes-
tesista, principia ele mesmo a aplicação da anestesia e o paciente 
morre de parada cardíaca. Imprudente também é o médico que re-
solve realizar em 30 minutos cirurgia que, normalmente, é realizada 
em uma hora – acarretando dano ao paciente. A realização de anes-
tesias simultâneas, o cirurgião que empreende cirurgia arriscada sem 
garantia de vaga em UTI, a remoção de pacientes graves em ambu-
lâncias sem equipamentos adequados são atos imprudentes pratica-
dos pelos médicos.

Avecone, também aqui, traz conceitos preciosos. Lembra Carnelutti, 
para quem a imprudência é o contrário da prudência e prudência é si-
nônimo de previdência – iuris prudens, medicinae prudens são aqueles 
que, conhecendo os resultados da experiência e também das regras 
que se extraem desta, agem antevendo o evento que deriva daquela 
ação e tomando depois as medidas acautelatórias necessárias a evitar 
o insucesso.

No campo médico, entretanto, a dificuldade reside em se distinguir a 
imprudência da imperícia, e também na análise em torno do seguinte 
fato: o médico, ao se definir por determinada intervenção, agiu com im-
perícia, pois não conhecia a fundo o risco que ela envolvia, ou porque, 
tendo perfeita consciência do risco, resolveu avançar sua ação além dos 
limites da licitude?

A imprudência sempre deriva da imperícia, pois o médico, mesmo 
consciente de não possuir suficiente preparação nem capacidade pro-
fissional necessária, não detém sua ação.

Menos drástico é Manzini 13, para quem a imprudência do médico 
pode derivar da imperícia, mas não é raro o caso de dano ocasionado 
pelo concurso de uma e outra forma de culpa.
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Para Basileu Garcia, 14 “consiste a imprudência em enfrentar, prescindi-
velmente, um perigo; a negligência, em não cumprir um dever, um desem-
penho da conduta; e a imperícia, na falta de habilidade para certos miste-
res”. A seguir, exemplifica, tachando de imprudente notável cirurgião que, 
por vaidade, resolve empregar técnica cirúrgica perigosa, sem comprovada 
eficiência, abandonando o seguro processo habitual. Não é imperito nem 
negligente, pois redobra seus cuidados – mas o paciente morre, devido à 
sua imprudência. Negligente seria esse mesmo operador se não exigisse 
assepsia perfeita para o ato cirúrgico – ou se, finda a intervenção, deixasse 
o enfermo aos cuidados de auxiliares sabidamente ineptos. Imperito seria 
o profissional de medicina que se aventurasse em cirurgia sem dispor dos 
conhecimentos básicos para tanto, vindo o paciente a falecer.

Avecone entende que imperícia e imprudência não podem coexistir: 
num mesmo comportamento, uma exclui necessariamente a outra. O 
médico é imprudente quando, tendo perfeito conhecimento do risco 
e também não ignorando a ciência médica (não sendo, pois, imperito), 
toma a decisão de agir assim mesmo.

E reafirma que a dificuldade, em face do caso concreto, será somente 
entender se está presente um ou outro tipo de culpa, porque habitual-
mente os casos não são tão simples. 15

Conclusão
Tenha-se em mente, sempre, na relação médico-paciente, que o ser 

humano, fragilizado pela doença, deve ocupar o centro das atenções.

Consigna J. C. Ismael, lembrando André Comte-Sponville, que as téc-
nicas utilizadas pela medicina para salvar vidas devem submeter-se a 
primados éticos imprescindíveis no trato com o doente. É de se esperar 
que o médico demonstre verdadeiro interesse humano pelo paciente, 
“transmitindo-lhe a sensação de que ele tem importância real como pes-
soa, e não é apenas um nome na agenda de consultas. Seu desempenho 
profissional deve, portanto, complementar e não esgotar sua relação 
com quem o procura”. 16
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 Os médicos, por fim, costumam mencionar três fatores para manter 
em elevado nível seu relacionamento com os pacientes: honestidade, 
humildade e humanidade. Atentos a esse contexto, a responsabilidade 
profissional torna-se prática cotidiana, infensa a qualquer conflito, judi-
cial ou ético.
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Redação e estilo na reformulação do  
Código de Ética Médica

Simônides Bacelar

“Para o homem de ciência, tão exato e preciso deve ser o raciocínio quanto exata 
e precisa a expressão falada ou escrita em que ele se exterioriza; o descuidado, o 

confuso e o impróprio significam o desconcerto e a confusão do pensamento” 
Plácido Barbosa, dicionarista e médico

A linguagem médica é rica área da medicina. Muitos a chamam de 
mediquês, linguagem com próprias características e abundantes recur-
sos. Com a profusão de termos novos cria-se a necessidade de discipli-
na, para que sua função comunicativa seja eficaz. A raridade de obras 
publicadas sobre o tema, por não serem muitos os médicos dedicados 
à terminologia médica, faz dessa área uma das mais carentes da me-
dicina. As polêmicas existentes devem-se, sobretudo, à insuficiência 
de esclarecimentos bem fundamentados – o que deixa o médico ao 
rumo das opiniões e escolhas subjetivas, desalinhadas dos preceitos 
que estruturam e disciplinam a linguagem organizada, fora dos co-
nhecimentos ajuntados durante séculos pelos profissionais de letras e 
estudiosos do tema.1

Linguística e gramática normativa
As regras gramaticais trazem conflitos entre os próprios profissio-

nais de letras. O surgimento da Linguística deu aspecto novo e bem-
vindo ao estudo dos idiomas, com sua ação voltada para descrever 
e explicar os fatos da língua como esta é na realidade, com especial 
ênfase à modalidade falada. Não se ocupa com as regras gramaticais 
e se distancia da doutrina normativa, aquela que cuida das normas 
gramaticais, em especial no aspecto coercitivo que vem a caracteri-
zar os purismos.
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Postula Dubois e colaboradores 2 que “da definição do objeto da lin-
guística decorrem certos princípios metodológicos. [...] O corte epistemoló-
gico operado por Saussure é, portanto, ruptura com os estudos gramaticais 
do século XIX e retomada com outro método e noutro contexto científico 
[...] Todos os fatos da língua são estudados e o ponto de vista normativo é 
excluído. [...] A língua falada, esquecida por muito tempo, torna-se o objeto 
quase privilegiado das pesquisas”.

Em consideração à vertente normativa, salienta Cegalla 3 que “maldizer da 
Gramática seria tão desarrazoado quanto malsinar os compêndios de boas ma-
neiras porque preceituam normas de polidez que todo civilizado deve acatar”.

A linguagem médica necessita de ambas as vertentes: a linguista, por 
seus estudos sobre os fatos da língua e sua explicação; e a normativa, 
por sua linha de estruturação padronizada da linguagem.

Acrescentam bons linguistas que inexistem em linguagem o certo e o 
errado. Consideram-se o que existe e o que não existe. Os fatos indicam 
que há várias modalidades de linguagem nos termos de nível popular 
e culto. Para cada situação, existem o uso adequado e o inadequado. 
Conforme Perini,4 é importante assinalar que cada variedade linguís-
tica tem seu conjunto de situações específicas e, em geral, não pode 
ser substituída por outra sem provocar estranheza ou mesmo destruir 
a possibilidade de comunicação. Afirma que o ensino normativo deve 
ser exercido em termos mais realistas e não como confronto entre um 
português certo e um português errado.5

Acrescenta-se que é importante, de um lado, evitar o purismo nor-
mativo, o rigorismo gramatical intransigente, apontados como entra-
ves à evolução natural da linguagem pela imposição de normas invio-
láveis. De outro, acolher a liberalidade linguística na elaboração de 
textos formais pode provocar, nos autores e leitores médicos, descon-
fiança sobre seus conteúdos cultural e técnico. O conteúdo é o que 
mais interessa, mas quanto melhor a forma em que o teor é veiculado, 
menos a forma é percebida e mais o leitor se concentra no que real-
mente importa.6
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Como instrumento formal e de alto cunho representativo de classe, é 
recomendável que o Código de Ética Médica não contenha termos com 
imperfeições redacionais que possam comprometer sua clareza. Para 
tanto, a participação de linguistas em sua elaboração é relevante, pois 
os médicos redatores não poderiam cursar sem dificuldades na área 
de linguagem, dadas as complexidades cujo esclarecimento demanda 
auxílio de profissionais de letras que, por ofício, dedicam-se por muitos 
anos com exclusividade ao domínio dessa área. É cargo para especialis-
tas. Contudo, é oportuno aditar que aos próprios linguistas não caberia 
o estudo da medicina para compreender com profundidade as particu-
laridades da linguagem médica. Para isso, a participação de médicos é 
imprescindível em seu auxílio.

Revisão redacional do Código
A linguagem médica, sobretudo a utilizada na elaboração de textos 

normativos, necessita de estilo que demande clareza, exatidão dos ter-
mos normativos. Isso conta substancialmente, considerando-se que a in-
terpretação das normas éticas codificadas deve ser a mesma para todos 
os consulentes, estudiosos, leitores ou ouvintes, médicos ou não, que 
aplicarão esses dados na prática médica. A diversidade de interpretação 
ocasionada pelo uso inadequado da linguagem poderá conduzir a maus 
entendimentos, e esses a más aplicações, o que induzirá o profissional à 
produção de erros, com consequente prejuízo ao doente, ao profissio-
nal, à própria medicina e às atividades afins.

Cumpre aos conselhos de medicina – que se incumbem da redação 
das normas éticas por meio de suas resoluções, pareceres e obras de ca-
ráter normativo – valer-se dos recursos linguísticos gramaticais e norma-
tivos com exação, para que não apresentem ambiguidades, obscurida-
des e outras imperfeições. Inclui-se aqui a elaboração e a reformulação 
do Código de Ética Médica. Como recurso linguístico de que se vale para 
evitar essas complicações, sobretudo em linguagem formal, recomen-
da-se o uso do padrão culto, em especial o gramatical normativo, por sua 
organização e disciplina, que tem significativo valor no aperfeiçoamen-
to da comunicação escrita. Para traduzir com fidelidade o pensamento, 
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a linguagem tem de ser exata, precisa; deve ser como um bisturi na mão 
de excelente cirurgião.7

Esse aperfeiçoamento da linguagem pode eliminar as censuras gra-
maticais, redacionais e de estilo que pesariam a mais no bojo das críti-
cas, que naturalmente advirão, ao Código no contexto das disposições 
contrárias. Assegura-se ser possível a obtenção de forma redacional 
imune ou quase livre de censuras pela cuidadosa escolha de termos so-
bre os quais não pesem dúvidas ou, ao menos, provoquem o mínimo de 
críticas. Como exemplo, a expressão “risco de vida” é forma consagrada 
na linguagem e é bem legítimo o seu uso. Contudo, pode-se tê-la como 
imperfeita ante a reflexão de que “a vida está em risco, mas o risco é de 
morrer”. As expressões risco à vida ou risco de morte não são propensas 
a levantar objeções. O uso de patologia como sinônimo de doença é 
motivo de muitas rejeições entre os próprios médicos.8 Se forem usados, 
a depender do contexto, doença, afecção ou morbidade, haverá possi-
bilidade de aceitação geral. Existem ainda controvérsias afetas ao uso de 
“mesmo” como pronome; 9 de “seus próprios”10 e “parte integrante” por 
serem redundâncias; de “através” em vez de por meio de; 10 do uso siste-
mático, sem variações, do termo “paciente”; de repetição de sons como 
em “no número” e “ou outro”; “raça” em lugar de etnia; “final” em lugar de 
fim; 11 “gerar” por criar ou produzir;11 “neste” com o mesmo valor de nes-
se; “ótica” em lugar de óptica,9 “colocar” com multiplicidade de sentidos; 
da expressão “com ou sem” usada para o mesmo complemento 12-13; “de 
maneira a” por de maneira que 9 e outros usos que, apesar de não serem 
erros, são alvos de comentários adversos feitos por bons profissionais de 
letras e por abonados cultores de estilo e redação. Para evitar confron-
tos inoportunos e desnecessários, convém trocar tais termos por outros 
equivalentes, que não mudem o sentido da frase e sejam acolhidos sem 
questionamentos.

Seguidos esses passos de revisão, os leitores e ouvintes poderão 
concentrar-se apenas no teor dos textos, sem interrupções do raciocí-
nio para questionar a validade gramatical ou redacional ou mesmo a 
interpretação de determinadas expressões encontradas no decorrer da 
leitura do Código.
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Sugestões apresentadas para a reformulação do Código
Nas sugestões enviadas pelos médicos para reformulação do Código, 

existem alguns questionamentos causados por incompreensão em seus 
aspectos linguísticos. Sugestões como a inclusão de “medicina de quali-
dade”, por exemplo, leva a questionamentos sobre o que significa tal ti-
pificação em medicina – qual sua real definição. O que é qualidade para 
alguns poderia ser desqualificação para outros. Ao lado dessa questão, 
o próprio termo qualidade não significa o estado de bom, pois existem 
as más qualidades e até qualidades intermediárias.

A substituição sugerida da preposição exceto pela forma verbal excetu-
ando-se não é incorreta, mas traz a contestação daqueles que veem nes-
se uso um defeito que bons gramáticos denominam gerundismo, outros 
brasileirismo e, ainda outros, francesismo, em dependência do contexto.

A expressão “condições mínimas de funcionamento” leva a questio-
namentos sobre o significado de “mínimas” para esse caso. A proposi-
ção condições adequadas de funcionamento pode ser mais expressiva, 
em que “adequadas” impõe bons resultados, ao passo que “mínimas” 
pode inferir funcionamento insatisfatório, mas de qualquer jeito com 
funcionamento.

Revisão gramatical
Como retrocitado, a parte gramatical é também merecedora de apli-

cação zelosa. Alguns problemas, dentro do exemplário existente, po-
dem ser lembrados para chamar a atenção sobre o complexo em que se 
movem os revisores.

O uso de Medicina com M maiúsculo se faz quando se refere à ciên-
cia, ao ramo de saber humano ou a uma disciplina, como em Medicina 
Legal.14 O uso do plural pode transformar o substantivo próprio em 
substantivo comum, mas continuam as iniciais maiúsculas para de-
signar o nome de dois ou mais órgãos do mesmo valor: 10 Conselhos 
Regionais de Medicina, Ministérios Públicos, Secretarias de Saúde e 
de Educação.
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O emprego de artigo do gênero masculino para designar direta ou 
indiretamente um substantivo do gênero feminino pode indicar defeito 
de concordância de gênero e falta de paralelismo. É o que ocorre na ex-
pressão: “procurar o tratamento ou eliminação de intercorrências dano-
sas”. Pode-se escrever com os artigos adequados: buscar o tratamento 
ou a eliminação. Ou sem os artigos: buscar tratamento ou eliminação.

Uso de termos redundantes pode servir como reforço de expressão, 
mas em certos casos, sobretudo em textos normativos, podem acarretar 
estranhamentos. Em lugar de “deterioração e poluição do meio ambien-
te”, pode-se dizer apenas deterioração do meio ambiente ou poluição 
do meio ambiente. Nesse caso, deterioração e poluição podem ter sen-
tidos semelhantes. O próprio termo “meio ambiente” é objetável, pois 
ambos os termos têm o mesmo valor significante. Frequentemente, em 
dependência do contexto, pode ser substituído por sistema ambiental.

Terminologia
O completo conhecimento dos significados dos termos pode dire-

cionar um autor à sua aplicação mais adequada. Para isso, é necessário 
estudo fonético e semântico aprofundado, que envolve etimologia, se-
mântica diacrônica (através do tempo), semântica sincrônica (significa-
dos atuais), gramática histórica, gramática comparativa, conhecimentos 
de grego, de latim, de idiomas românicos, de técnicas de dicionarização 
e experiência em outros campos da linguística. Podem-se avaliar essas 
particularidades no exame das expressões “propaganda médica” e “pu-
blicidade médica”.

Propaganda ou publicidade? Embora alguns di-
cionários deem esses termos como sinônimos, a 
rigor têm significados precisos diferentes.

Publicidade é qualidade ou característica do 
que é público. “Arte, ciência e técnica de tornar 
algo ou alguém conhecido nos seus melhores as-
pectos, para obter aceitação do público” (Dicio-
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nário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001). Por 
extensão, conjunto de meios usados com vistas 
a tornar de conhecimento público um bem, um 
serviço, um produto industrial, uma obra literá-
ria, essencialmente com o propósito de promo-
ver seu sucesso comercial, ou a própria atividade 
profissional dedicada a esse objetivo ou, ainda, 
o próprio meio, como cartazes e outros tipos de 
anúncios. “Divulgação de matéria jornalística, 
geralmente por encomenda de uma empresa, 
pessoa, instituição etc., por qualquer veículo de 
comunicação” (Houaiss, op. cit.).

Propaganda indica divulgação de ideias ou in-
formações cujo conhecimento público interessa a 
quem divulga. Conexo com o verbo propagar, no 
sentido de divulgar ideias, fatos ou informações. 
Pelo francês propagande, do latim tardio propa-
ganda, construção gerundiva ablativa feminina 
do verbo propagare, propagar, de pro-, adiante, e 
pag-, base que indica fixar (J. Ayto, Dictionary of 
word origins, 1993). O inglês acolheu a palavra 
propaganda do termo Propaganda Fide, nome de 
uma organização católica romana que se ocupa-
va da propagação da bíblia (J. Ayto, op. cit.), ou 
congregatio de propaganda fide. A comissão era 
constituída por cardeais que se ocupavam de mis-
sões internacionais da Igreja no século XVIII (The 
Oxford dict. of English etymology). A expressão 
propaganda fide literalmente significa “propagan-
do a fé”. Assim, a propaganda implica atividades e 
meios de propagar conceitos, ideais, valores inte-
lectuais, morais, estéticos, políticos, sociais, profis-
sionais e outros ramos da atividade humana, sig-
nificado procedente de associações formadas para 
divulgação de uma prática ou doutrina particular, 
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com o esforço sistemático de divulgar opiniões ou 
crenças (Chambers dict. of etymology, 2000).

Atualmente, sobretudo na linguagem geral, pro-
paganda e publicidade aparecem com o mesmo 
sentido, o que faz os dicionaristas registrarem tais 
termos como sinônimos. No entanto, em lingua-
gem mais bem cuidada é preciso considerar que 
não há sinônimos perfeitos e, assim, cada palavra 
tem propriedades distintas, e indica qualidade 
organizacional e cultural usá-las com adequação, 
sobretudo para evitar ambiguidades.

Desse modo, publicidade médica e propaganda 
médica podem ser interpretadas de modo dife-
rente, o que implica cuidados para que a aplica-
ção de cada uma das formas seja feita de maneira 
cautelosa.

O termo “Publicidade” que consta do título Publi-
cidade e Trabalhos Científicos, pertinente ao Capí-
tulo XIII do Código de Ética Médica, está bem apli-
cado no sentido essencial acima descrito. Seu uso 
como sinônimo no sentido de propaganda pode 
ser questionável.

Aspectos semelhantes podem aparecer na análise do nome código.

Código. Essencialmente designa conjunto de leis 
ou de normas, regulamentos e similares dispostos 
sistematicamente. Assim, ocorrem no uso formal: 
Código Penal, Código de Trânsito Brasileiro, Có-
digo Civil, Código Tributário Nacional, Código de 
Defesa do Consumidor, Código de Nurembergue, 
Código de Ética Médica, Código de Ética Profissio-
nal do Psicólogo e outros.
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Do latim codex, designava pequenas tábuas en-
ceradas usadas para escrever feitas de madeira 
ou marfim. Conexo com caudex ou codex, tronco 
de árvore onde se amarravam delinquentes, ou 
bloco de madeira de onde se faziam tabuletas 
para escrever, passou a também designar es-
pécie de livro formado de tábulas de madeira, 
geralmente contendo registros públicos (Cham-
bers dic. of etym., 2000; Oxford latim dictiona-
ry, 2002). Com o advento do pergaminho e do 
papel, deixaram de ser usadas, mas o nome co-
dex passou a designar livro, livro de registros, es-
crita, especialmente manuscritos dispostos em 
forma de livro e, presentemente, ainda designa 
os manuscritos elaborados antes do advento da 
imprensa, em 1456 (Dic. Houaiss da língua por-
tuguesa, 2001; Massaud Moisés, Dicionário de 
termos literários, 1997, p. 78-79).

Com a elaboração e divulgação do Nouus Iustinia-
nus Codex (Código Novo de Justiniano) em 529 d. 
C. e sua reformulação em 534 d.C., que trazia ex-
tensa compilação de leis e textos jurídicos roma-
nos, referência clássica sobre direito romano, co-
dex passou a designar conjunto de leis, de normas, 
de regulamentos dispostos sistematicamente.

Os nomes latinos terminados em x passam regu-
larmente para o português com a terminação – 
ice, como cervix > cérvice; index > índice; córtex 
> córtice. Assim, a transmudação regular de codex 
seria códice, nome que ainda consta nos dicioná-
rios atuais, mas de raro uso. Ocorre na linguagem 
em expressões como códice de Dresden, códice 
de Leningrado, códices maias, códice de Archime-
des e outros casos.



238 Conselho Federal de Medicina

O nome código, entretanto, é o mais usado. Pode 
ter sido influência do grego kódikos, genitivo de 
kodiks, um latinismo grego que passou para as 
línguas românicas por seu uso na Itália bizantina 
e no italiano antigo como codico, código em es-
panhol (Houaiss, op. cit.; J. Corominas, Dic. crítico 
etimológico, 2000).

Outros sentidos passaram a ser formados. Na lín-
gua inglesa, passou também a designar escrita 
secreta (código secreto) após um despacho de 
Wellington em 1808 (Chambers, op. cit.). Por ex-
tensão passou também a denominar outros senti-
dos como conjunto de normas de comportamen-
to (código de honra dos samurais).

Modernamente, em informática, designa con-
junto de dados de instruções para uso em com-
putador (código binário), sistema de série alfanu-
mérica para identificação e controle de produtos 
comerciais (código de barras), série numérica de 
oito dígitos para endereçamento postal (código 
de endereçamento postal – CEP), sequência espe-
cial de nucleotídeos de transmissão hereditária de 
informações genéticas (código genético) e, mes-
mo, sistema de representação de letras e números 
para transmissão telegráfica, sinais luminosos ou 
transmissão sonora (código de Morse).

Desse modo, embora códice seja a forma regular, 
o termo código, por seu uso historicamente con-
sagrado e que permanece até a atualidade, é a for-
ma recomendável no sentido de conjuntos de leis, 
normas e condutas, especialmente elaborados e 
sistematicamente dispostos, para aplicações ofi-
ciais ou formais.
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Algumas expressões nos textos normativos carecem de esclareci-
mento ao usuário. Por serem de uso estrito, por vezes, alguns termos 
não constam dos dicionários em geral ou, se deles há registro, o signi-
ficado ético direcionado à medicina pode não estar completo. Diceo-
logia, corpo clínico, determinante ambiental, dever legal, justa causa, 
segredo profissional, negligência, imperícia, imprudência, por exem-
plos, carecem de explicações objetivas que produzam esclarecimento 
ao consulente do código.

Por essa razão, poderia ser interessante que os conselhos de me-
dicina, para desfazer dúvidas, tivessem dispositivos para esclareci-
mentos de significados específicos de termos registrados no código e 
estabelecimento das variantes de significação especificamente com-
preendidas no contexto dos conselhos, mas sem caráter impositivo 
ou oficial, ou seja, se o usuário desejar usá-los como referência, caberá 
acolher ou não os significados de acordo com o contexto em que de-
seja empregá-los.

Normas oficiais
A redação oficial do Código obedece às diretrizes estabelecidas para 

redação de projetos de atos normativos de competência dos órgãos 
do Poder Executivo federal, contidas no Decreto 4.176, de 28 de mar-
ço de 2002, com fulcro na Lei Complementar 95, de 26 de março de 
1998. Tomam-se como determinações padronizadas de redação oficial: 
impessoalidade, para evitar impressões pessoais; clareza, para eliminar 
dúvidas; concisão, para transmitir o máximo de ideias com o mínimo de 
termos; formalidade, com o objetivo de transmitir polidez no tratamen-
to com a pessoa; e uniformidade das comunicações, conforme padrão 
de exposição e estética que demonstre disciplina e coerência na orga-
nização dos expedientes. 15

Em vista do decreto presidencial que implementa o Acordo Ortográ-
fico da Língua Portuguesa, haverá as consequentes modificações orto-
gráficas em conformidade com a forma legal.
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Comentário final
As imperfeições da linguagem médica não poderiam ser considera-

das apenas “curiosidades médicas”. Por amor à disciplina e à seriedade 
científica ou legal, é muito importante assistir um esforço adicional para 
afastar questionamentos especificamente trazidos pelo uso de lingua-
gem descuidada. Configura bom gosto e sensatez desatender o desco-
nhecimento e adotar a qualidade. Quando são usados elementos de lin-
guagem nos quais não incidem objeções, está-se diante de elementos 
de primeira qualidade. Se um médico é cuidadoso em seus procedimen-
tos, diagnósticos, tratamentos, e elegante em seu desempenho profis-
sional, é congruente que se expresse em português de primeiro time.



A medicina para além das normas 241 

Referências
Bacelar S, Galvão CC, Alves E, Tubino P. Expressões médicas 1. 
errôneas. Brasília: Stilo; 2005.

Dubois J, Giacomo M, Guespin L, Marcellesi JB, Mével JP. Di-2. 
cionário de linguística. São Paulo: Cultrix; 1973. p. 391.

Cegalla DP.  Novíssima gramática da língua portuguesa. 34ª 3. 
ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional; 1991. p. xvii.

Perini MA. Gramática descritiva do português. 4ª ed. São Pau-4. 
lo: Ática; 2007. p. 24.

Perini MA. Op.cit. p. 33.5. 

Spector N. Manual para teses, dissertações e projetos de pes-6. 
quisa. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1997. 

Becker I. Nomenclatura biomédica. São Paulo: Nobel; 1968. p. 51. 7. 

Rezende JM. Linguagem médica. São Paulo: Fundo Editorial 8. 
Byk; 1992.

Cegalla DP. Dicionário de dificuldades da língua portuguesa. 9. 
2ª ed. Rio de janeiro: Nova Fronteira; 1999.

Martins E. Manual de redação e estilo. 3ª ed. São Paulo: Mo-10. 
derna; 1996.

Garcia L. Manual de redação e estilo. 23ª ed. Rio de Janeiro: 11. 
Globo; 1996.

Barreto M. Novos estudos da língua portuguesa. 3ª ed. Rio de 12. 
Janeiro: INL, FCRB, MEC; 1980. p.107.

Lima CHR. Gramática normativa. 33ª ed. Rio de Janeiro: José 13. 
Olympio; 1996. p. 366.

Academia Brasileira de Letras. Vocabulário ortográfico da lín-14. 
gua portuguesa. 4ª ed. Rio de Janeiro: Imprinta; 2004. p. xxi. 

Moraes FF. Manual prático de redação oficial. Brasília: Lima & 15. 
Félix; 2006. p. 11.





A medicina para além das normas 243 

A rede social e a construção do conhecimento  
– a experiência da revisão do Código  

de Ética Médica

Goethe Ramos de Oliveira

A informação é a mais poderosa ferramenta de que dispõe o homem. 
Durante  longo tempo seu acesso foi privilégio de pequeno grupo de 
pessoas, situação que permaneceu até a invenção da prensa de Gutem-
berg. Desde então vivemos o primeiro grande processo de democratiza-
ção da informação.

Nesse sentido, o segundo grande acontecimento foi a “invenção” da 
internet, nos fins dos anos 70. Mas somente após a popularização dos 
computadores pessoais e a evolução da tecnologia de conexão à inter-
net podemos falar na existência de novo paradigma na comunicação 
humana: sem barreiras de espaço ou tempo, a rede mundial de compu-
tadores permite a interação entre indivíduos de todo o planeta, sendo 
suficiente para tal estar conectado a uma infovia.

É crescente o número de pessoas que diariamente utilizam a internet 
para produzir, absorver e trocar conhecimento. Sua velocidade e intera-
tividade proporcionam ao usuário um ambiente rico em informação e 
eficaz na propagação do conhecimento produzido.

“A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da 
informação é hoje o que a eletricidade foi na Era Indus-
trial, em nossa época a Internet poderia ser equiparada 
tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em 
razão de sua capacidade de distribuir a força da informa-
ção por todo o domínio da atividade humana. Ademais, 
à medida que novas tecnologias de geração e distribui-
ção de energia tornaram possível a fábrica e a grande 
corporação como os fundamentos organizacionais da 
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sociedade industrial, a Internet passou a ser a base tec-
nológica para a forma organizacional da Era da Informa-
ção: a Rede.” (Castells, Manuel, 2003).

A rápida expansão das redes sociais possibilitada pelo avanço tec-
nológico e, sobretudo, pela democratização do acesso à internet tem 
chamado a atenção de estudiosos das mais diversas áreas do conheci-
mento. A agilidade com que as informações são trocadas por indivíduos 
espacialmente distantes, interconectados por uma rede de interesses 
em comum, constitui objeto de análise de diversos pensadores, como 
Pierre Lévy, que introduz o conceito de “inteligência coletiva”, e Manuel 
Castells, um dos primeiros a falar sobre redes digitais – temática cuja 
primeira obra foi A sociedade em rede, de 1999.

A formação de redes sociais é prática humana antiga. Alguns estu-
diosos falam do surgimento da rede a partir da formação de núcleos 
familiares e da fixação do homem ao território. As primeiras “comu-
nidades” surgem para aumentar a segurança dos grupos, o que lhes 
dava maior probabilidade de sobrevivência. Com o tempo, o homem 
passa a ampliar sua participação por diversas comunidades de inte-
resse. Até o momento, percebe-se que a rede é composta por grupos 
conectados.

A grande transformação trazida pela internet é que agora falamos de 
indivíduos exercendo sua influência de forma direta, sem, no entanto, 
participar de um “grupo de convivência”. Os indivíduos encontram-se 
aleatoriamente na rede, formando nós que compõem a teia de troca de 
informações de forma rápida e eficaz, com baixo nível de ruído.

Produção do conhecimento
A internet nos coloca à frente de novo paradigma quanto à produ-

ção do saber, que agora sai definitivamente dos guetos dos “letrados” e 
passa ao domínio público – qualquer um pode lançar sua ideia na rede, 
compartilhando-a por blogs, comunidades, fóruns e outras infinitas for-
mas de participação proporcionadas via web.
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Porém, a internet não atende somente aos interesses dos indivíduos, 
também as organizações e instituições estão cada vez mais se apro-
priando dessa ferramenta para aprimorar processos, gerir informações, 
estabelecer contato com parceiros e colaboradores. 

Com esse objetivo, o Conselho Federal de Medicina lançou em 16 de 
junho de 2008 o ambiente virtual para a revisão do Código de Ética Mé-
dica, democratizando as discussões, que não ficaram restritas apenas ao 
grupo de representantes da classe médica; ao contrário, abriu as portas 
para que qualquer médico ou membro da sociedade participasse de tão 
importante debate, ampliando o acesso e a recepção das propostas.

As bases da interatividade
O Setor de Tecnologia da Informação do Conselho Federal de Medici-

na (Setin) foi convocado pela Comissão Nacional de Revisão do Código 
de Ética Médica a apresentar soluções que facilitassem a participação dos 
médicos e da sociedade civil organizada na revisão do atual Código de Éti-
ca Médica (CEM). Inicialmente, pensou-se em um formulário eletrônico no 
qual o médico poderia apresentar suas sugestões, que seriam enviadas por 
e-mail para as comissões estaduais – que fariam a análise das propostas 
apresentadas e, posteriormente, as repassaria à Comissão Nacional. Porém, 
esse procedimento foi ampliado ante as possibilidades de interação que a 
internet poderia oferecer. Cogitou-se então a elaboração de uma ferramen-
ta que possibilitasse a apresentação de propostas de alteração, inclusão e 
exclusão de artigos e capítulos do atual código diretamente pela internet.

Panorama
O Cadastro Nacional dos Médicos é a principal fonte para a comunica-

ção e validação da participação dos médicos na reformulação do CEM. 

Atualmente, conta com 338.508 médicos ativos. Desse total, 84.330 
possuem e-mail, ou seja, 25% deles. Deste número, 57.693 (cerca de 
69%) são de São Paulo, situação explicável pelo fato de o recadastra-
mento médico estabelecido pela Resolução CFM 1.827/07 – que norma-
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tiza o recadastramento obrigatório dos médicos inscritos nos conselhos 
regionais de medicina, com previsão de término para 11 de maio de 
2010 – já ter sido concluído naquele estado.

O recadastramento, conforme sinalizado por São Paulo, deverá au-
mentar de forma significativa o número de médicos com e-mails infor-
mados no Cadastro Nacional dos Médicos, facilitando a interatividade e 
a comunicação de nossas instituições e a categoria. 

Tabela 1 – Participação dos médicos por estado
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AC 629 57 9% 13 48 4 0,31

AL 3.544 389 11% 19 187 6 0,32

AM 3.412 258 8% 25 136 18 0,72

AP 576 24 4% 5 576 0 0,00

BA 14.969 2.386 16% 71 211 95 1,34

CE 8.295 1.451 17% 66 126 50 0,76

DF 8.851 1.705 19% 62 143 101 1,63

ES 6.516 1.610 25% 37 176 34 0,92

GO 8.809 805 9% 56 157 71 1,27

MA 3.814 214 6% 19 201 14 0,74

MG 34.982 3.547 10% 182 192 152 0,84

MS 3.527 616 17% 30 118 18 0,60

MT 3.356 526 16% 24 140 7 0,29

PA 5.761 366 6% 39 148 29 0,74

PB 4.465 315 7% 30 149 81 2,70

PE 11.813 1.475 12% 86 137 72 0,84

PI 2.600 282 11% 22 118 26 1,18

PR 17.242 2.188 13% 106 163 88 0,83

RJ 53.743 3.702 7% 137 392 172 1,26

continua



A medicina para além das normas 247 

continuação

RN 3.846 353 9% 29 133 57 1,97

RO 1.337 278 21% 16 84 14 0,88

RR 527 16 3% 4 132 1 0,25

RS 23.638 1.551 7% 79 299 97 1,23

SC 10.350 2.232 22% 112 92 137 1,22

SE 2.554 211 8% 20 128 2 0,10

SP 97.830 57.693 59% 401 244 371 0,93

TO 1.522 81 5% 21 72 6 0,29

Total 338.508 84.331 25% 1.711 198 1.723 1,01

Fonte: Conselho Federal de Medicina – Setor de Tecnologia da Informação.
Dados colhidos em 10 de fevereiro de 2009.

Durante o prazo de recebimento das propostas foram computadas 
1.723 contribuições, apresentadas por 1.711 médicos. Em termos de re-
presentatividade podemos dizer que um a cada 198 médicos brasileiros 
participou dos debates.

A Paraíba foi o estado que, em relação ao número de médicos ativos, 
proporcionalmente apresentou o maior número de propostas, com mé-
dia de 2,70 por médico cadastrado no ambiente virtual de revisão do 
Código de Ética Médica.

Ainda em relação ao número de propostas apresentadas por repre-
sentantes de cada unidade da Federação, seguem o Rio Grande do Nor-
te, com média de 1,97 proposta, e o Distrito Federal, onde apuramos 
1,63 proposta por participante.

O único estado a não apresentar propostas foi o Amapá, embora te-
nha cinco médicos aptos para tal. 

Em números absolutos, São Paulo é o estado com o maior número de 
participantes habilitados para apresentar propostas: 401; seguido por 
Minas Gerais, com 182, e Rio de Janeiro, com 112.
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Tabela 2 - Distribuição da participação por regiões

Re
gi

ão

A
ti

vo
s

Pa
rt

ic
ip

an
te

s

Pr
op

or
çã

o

N
º 

de
 p

ro
po

st
as

Pr
op

or
çã

o

Norte 13.764 123 112 72 0,59
Nordeste 55.900 362 154 403 1,11

Centro-Oeste 24.543 171 144 195 1,14
Sul 51.230 296 173 322 1,09

Sudeste 193.071 753 256 719 0,95
Total 338.508 1.705 199 1.711 1,00

Fonte: Conselho Federal de Medicina – Setor de Tecnologia da Informação.
Dados colhidos em 10 de fevereiro de 2009.

Na Tabela 2 podemos observar que a região Centro-Oeste apresen-
tou maior atividade dos participantes, com média de 1,14 proposta. 
Antagonicamente, a região Norte registrou a menor proporção de par-
ticipação: 0,59.

Quem participa
Para efetivamente garantir uma participação qualificada, que trou-

xesse contribuições objetivas, a apresentação de propostas foi limitada 
aos médicos e à sociedade civil organizada.

Como se cadastrar
No sítio, o participante seleciona o tipo de cadastramento que 

deseja efetivar entre as opções “Médico” ou “Entidade da Sociedade 
Civil”. Aos médicos é solicitado o número de CRM, unidade federada 
no qual o CRM está ativo e o CPF. Mediante confirmação automáti-
ca dos dados, é solicitado um e-mail válido e senha. Às entidades da 
sociedade civil, os nomes da entidade e do responsável, número do 
CNPJ, unidade federativa, e-mail válido e senha. A senha é alfanumé-
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rica (composta por letras e números) de, no máximo, dez caracteres. 
Após o cadastro, o usuário é automaticamente conectado ao sistema, 
tornando-se apto a apresentar propostas de alteração, inclusão e/ou 
exclusão de artigos e capítulos.  Sempre que queira realizar novos 
acessos, deve  informar o e-mail cadastrado – no formato completo: 
exemplo@exemplo.com.br – e a senha cadastrada.  As propostas apre-
sentadas pelos médicos e entidades de representação estadual serão 
submetidas à apreciação das comissões estaduais, enquanto as das 
entidades de representação nacional serão enviadas à Comissão Na-
cional de Revisão do CEM. 

Como apresentar propostas
Visando garantir a acessibilidade e participação de usuários com co-

nhecimento diferenciado sobre informática, bem como sobre as ferra-
mentas de acesso à internet, optou-se por adotar linguagem coloquial e 
procedimentos fáceis, como demonstrado no trecho a seguir, que repro-
duz o manual de instrução disponível no sítio. 

“De posse do e-mail cadastrado e a senha, faça o login no sistema (no 
menu localizado no canto superior esquerdo da tela inicial do sítio). Após 
conexão, uma tela de boas-vindas será apresentada com um link para a 
página do formulário. Na tela do formulário serão exibidos os capítulos 
do atual Código de Ética Médica. Ao clicar no capítulo escolhido, os ar-
tigos aparecerão. Escolha o que deseja alterar e escreva sua proposta e 
justificativa. É possível contribuir sugerindo a inclusão de novos artigos, 
alteração ou exclusão de existentes”.

Seleção das propostas apresentadas – triagem
As propostas apresentadas são disponibilizadas pelo sítio, online, para 

o subgrupo de triagem da Comissão Nacional e as comissões estaduais 
de Revisão do CEM. O subgrupo e as comissões, sob critérios de elegi-
bilidade estabelecidos consensualmente, selecionam as propostas que 
deverão ser reavaliadas pela Comissão Nacional de Revisão do Código 
de Ética Médica. 
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Critérios de elegibilidade – Não selecionadas

Contraria a legislaçã•	 o – questões pertinentes ao ordenamento 
jurídico que confrontam a legislação vigente;
Contraria a bioética•	  – questões que contrariam os substratos 
da bioética; 
Não pertinente ao CEM•	  – questões que confrontam os princí-
pios do CEM; 
Ambiguidade no texto da proposta•	  – questões de forma, não 
acordes com as normas linguísticas; 
Não apresenta mudanças•	  – propostas que não apresentam 
mudanças; 
Sem justificativa •	 – propostas sem justificativa.

Critérios de elegibilidade – Selecionadas

Selecionadas para reavaliação – situações inversas aos itens da ex-
clusão.

Tela do formulário com a proposta e critérios de elegibilidade
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Reavaliadas
As propostas selecionadas pelo subgrupo de triagem da Comissão 

Nacional e das comissões estaduais são reavaliadas pela Comissão Na-
cional de Revisão do Código de Ética, e as acolhidas serão debatidas na 
III Conferência Nacional de Ética Médica – Conem, convocada para os 
dias 25 a 27 de março de 2009, em Brasília

Período 
O sítio foi publicado em 16 de junho de 2008, e o encerramento da 

etapa de contribuição dos internautas estava previsto para 31 de de-
zembro. Todavia, atendendo  solicitação das comissões estaduais, o pra-
zo foi estendido para 28 de fevereiro de 2009. 

Ferramentas utilizadas
O sítio foi desenvolvido na linguagem de programação ASP e o for-

mulário das propostas na linguagem PHP, utilizando o Banco de Dados 
Oracle 11g.

Formas de divulgação e interação
A divulgação foi realizada por intermédio de banners publicados nos 

sítios das três entidades médicas nacionais: AMB, CFM e Fenam, e tam-
bém pelo envio de e-mails aos médicos do Cadastro Nacional dos Médi-
cos. Além disso, fez-se pequena inserção nas redes sociais em algumas 
comunidades e notícias nos sítios das três entidades médicas.

A comunicação foi estabelecida por intermédio de e-mails e todos os 
participantes receberam mensagens da aceitação de suas propostas. As 
mensagens com dúvidas e sugestões encaminhadas à Comissão Nacio-
nal de Revisão do Código de Ética foram respondidas.
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Considerações finais
Embora os dados coletados durante o processo de consulta das al-

terações do Código de Ètica Médica mostrem que a participação dos 
médicos ainda pode ser considerada aquém das possibilidades, deve-se 
considerar, no entanto, que o fato de profissionais, bem como da so-
ciedade civil organizada, poderem participar desse debate é, por si só, 
circunstância extremamente significativa e sem precedentes na história 
da construção dos instrumentos deontólogicos no Brasil e no mundo.

Essa consulta, possibilitada pelo uso da internet e viabilizada pelas 
ferramentas desenvolvidas pelo Setin, aponta para o fato de que o apri-
moramento dos processos de trabalho e a melhoria das relações inter-
setoriais nas instituições precisam ser mediados por suporte informático 
de qualidade, que favoreça sua efetividade, assegurando agilidade. 

A utilização da internet como instrumento de produção e difusão da 
reflexão sobre temáticas específicas, conteúdo de informação e mo-
vimentação de redes de comunicação mostrou-se capaz de mobilizar 
interesses e valores que podem transformar as normas e condutas do 
comportamento humano. A revisão do Código de Ética Médica e a par-
ticipação histórica dos médicos brasileiros, por meio da internet, mudou 
significativamente a maneira como os profissionais enxergavam as po-
tencialidades de uso da rede na instituição. Após essa experiência ficou 
clara a necessidade de ampliar sua utilização como ferramenta para uma 
gestão moderna, democrática e integrada entre o CFM e os CRMs, possi-
bilitando, cada vez mais, o cumprimento de seus objetivos precípuos de 
servir a sociedade e a categoria médica.
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Resolução CFM nº 1.931/09
(Publicada no D.O.U.  de 24 de setembro de 2009, Seção I, p. 90)

(Retificação publicada no D.O.U. de 13 de outubro de 2009, Seção I, p.173)

Aprova o Código de Ética Médica
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferi-

das pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo 
Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, modificado pelo Decreto nº 
6.821, de 14 de abril de 2009, e pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 
2004, e, consubstanciado nas Leis nos 6.828, de 29 de outubro de 1980, e 
9.784, de 29 de janeiro de 1999; e

CONSIDERANDO que os Conselhos de Medicina são, ao mesmo tem-
po, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e 
trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho 
ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos 
que a exerçam legalmente;

CONSIDERANDO que as normas do Código de Ética Médica devem 
submeter-se aos dispositivos constitucionais vigentes;

CONSIDERANDO a busca de melhor relacionamento com o paciente e 
a garantia de maior autonomia à sua vontade;

CONSIDERANDO as propostas formuladas ao longo dos anos de 2008 
e 2009 pelos Conselhos Regionais de Medicina, pelas entidades médi-
cas, pelos médicos e por instituições científicas e universitárias para a 
revisão do atual Código de Ética Médica;

CONSIDERANDO as decisões da IV Conferência Nacional de Ética Mé-
dica que elaborou, com participação de delegados médicos de todo o 
Brasil, um Código de Ética Médica revisado;

CONSIDERANDO o decidido pelo Conselho Pleno Nacional reunido 
em 29 de agosto de 2009;
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CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na sessão plenária de 17 de 
setembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o Código de Ética Médica, anexo a esta resolução, 
após sua revisão e atualização.

Art. 2º – O Conselho Federal de Medicina, sempre que necessário, ex-
pedirá resoluções que complementem este Código de Ética Médica e 
facilitem sua aplicação.

Art. 3º – O Código anexo a esta resolução entra em vigor cento e 
oitenta dias após a data de sua publicação e, a partir daí, revoga-se 
o Código de Ética Médica aprovado pela Resolução CFM nº 1.246, 
publicada no Diário Oficial da União de 26 de janeiro de 1988, Se-
ção I, páginas 1574-1579, bem como as demais disposições em con-
trário.

Brasília, 17 de setembro de 2009 
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Código de Ética Médica 
Preâmbulo

I – O presente Código de Ética Médica contém as normas que devem 
ser seguidas pelos médicos’ no exercício de sua profissão, inclusive no 
exercício de atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração 
de serviços de saúde, bem como no exercício de quaisquer outras ativida-
des em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da Medicina.

II – As organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas 
às normas deste Código.

III – Para o exercício da Medicina impõe-se a inscrição no Conselho 
Regional do respectivo Estado, Território ou Distrito Federal.

IV – A fim de garantir o acatamento e a cabal execução deste Código, 
o médico comunicará ao Conselho Regional de Medicina, com discrição 
e fundamento, fatos de que tenha conhecimento e que caracterizem 
possível infração do presente Código e das demais normas que regulam 
o exercício da Medicina.

V – A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste 
Código é atribuição dos Conselhos de Medicina, das comissões de ética 
e dos médicos em geral.

VI – Este Código de Ética Médica é composto de 25 princípios funda-
mentais do exercício da Medicina, 10 normas diceológicas, 118 normas 
deontológicas e quatro disposições gerais. A transgressão das normas 
deontológicas sujeitará os infratores às penas disciplinares previstas 
em lei.

Capítulo I 
Princípios fundamentais

I – A Medicina  é uma prof issão a serviço da saúde do ser humano e da 
coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.

II – O alvo de toda a atenção do médico  é a saúde do ser humano, em 
benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua 
capacidade profissional.

III – Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico neces-
sita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.
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IV – Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético 
da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.

V – Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimen-
tos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.

VI – O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará 
sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para cau-
sar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para 
permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade.

VII – O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo 
obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciên-
cia ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de ou-
tro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa 
possa trazer danos à saúde do paciente.

VIII – O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum 
pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer 
restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção 
de seu trabalho.

IX – A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser 
exercida como comércio.

X – O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com 
objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.

XI – O médico guardará sigilo a respeito das informações de que dete-
nha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos 
casos previstos em lei.

XII – O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao 
ser humano, pela eliminação e pelo controle dos riscos à saúde ineren-
tes às atividades laborais.

XIII – O médico comunicará às autoridades competentes quaisquer 
formas de deterioração do ecossistema, prejudiciais à saúde e à vida.

XIV – O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços 
médicos e em assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, 
à educação sanitária e à legislação referente à saúde.

XV – O médico será solidário com os movimentos de defesa da dig-
nidade profissional, seja por remuneração digna e justa, seja por condi-
ções de trabalho compatíveis com o exercício ético-profissional da Me-
dicina e seu aprimoramento técnico-científico.
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XVI – Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou 
de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos 
meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabe-
lecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando 
em benefício do paciente.

XVII – As relações do médico com os demais profissionais devem ba-
sear-se no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada 
um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente.

XVIII – O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e 
solidariedade, sem se eximir de denunciar atos que contrariem os pos-
tulados éticos. 

XIX – O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presu-
mido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de 
confiança e executados com diligência, competência e prudência.

XX – A natureza personalíssima da atuação profissional do médico 
não caracteriza relação de consumo.

XXI – No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo 
com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceita-
rá as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnós-
ticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e 
cientificamente reconhecidas.

XXII – Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evi-
tará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desne-
cessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados 
paliativos apropriados.

XXIII – Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o 
médico agirá com isenção e independência, visando ao maior benefício 
para os pacientes e a sociedade.

XXIV – Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres huma-
nos ou qualquer animal, o médico respeitará as normas éticas nacionais, 
bem como protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa.

XXV – Na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas tecnolo-
gias, considerando-se suas repercussões tanto nas gerações presentes 
quanto nas futuras, o médico zelará para que as pessoas não sejam dis-
criminadas por nenhuma razão vinculada a herança genética, protegen-
do-as em sua dignidade, identidade e integridade.
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Capítulo II 
Direitos dos médicos

É direito do médico:
I – Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, 

etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, 
opinião política ou de qualquer outra natureza.

II – Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as prá-
ticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente. 

III – Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das insti-
tuições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da pro-
fissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo 
dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à 
comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.

IV – Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou priva-
da onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudi-
car a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissio-
nais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de 
ética e ao Conselho Regional de Medicina.

V – Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, 
quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não ofere-
cer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remu-
nerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emer-
gência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho 
Regional de Medicina.

VI – Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos 
com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte dos seus cor-
pos clínicos, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho 
Regional de Medicina da pertinente jurisdição.

VII – Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina 
quando atingido no exercício de sua profissão.

VIII – Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua 
experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, 
evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas venha a prejudicá-lo.

IX – Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por 
lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

X – Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.
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Capítulo III 
Responsabilidade profissional

É vedado ao médico:
Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável 

como imperícia, imprudência ou negligência.
Parágrafo único. A responsabilidade médica é sempre pessoal e não 

pode ser presumida.
Art. 2º Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da 

profissão médica.
Art. 3º Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento mé-

dico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos 
tenham assistido o paciente.

Art. 4º Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profis-
sional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consen-
tido pelo paciente ou por seu representante legal.

Art. 5º Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou 
do qual não participou.

Art. 6º Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, 
exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado.

Art. 7º Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quan-
do for de sua obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, 
mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria.

Art. 8º Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporaria-
mente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus 
pacientes internados ou em estado grave.

Art. 9º Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido 
ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedi-
mento.

Parágrafo único. Na ausência de médico plantonista substituto, a di-
reção técnica do estabelecimento de saúde deve providenciar a substi-
tuição.

Art. 10. Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a Medicina 
ou com profissionais ou instituições médicas nas quais se pratiquem 
atos ilícitos.

Art. 11. Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, 
sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Re-
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gional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco fo-
lhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos 
médicos.

Art. 12. Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de tra-
balho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos 
empregadores responsáveis. 

Parágrafo único. Se o fato persistir, é dever do médico comunicar o 
ocorrido às autoridades competentes e ao Conselho Regional de Medi-
cina.

Art. 13. Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes so-
ciais, ambientais ou profissionais de sua doença.

Art. 14. Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos 
pela legislação vigente no País.

Art. 15. Descumprir legislação específica nos casos de transplantes de 
órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, 
manipulação ou terapia genética.

§ 1º No caso de procriação medicamente assistida, a fertilização não deve 
conduzir sistematicamente à ocorrência de embriões supranumerários.

§ 2º O médico não deve realizar a procriação medicamente assistida 
com nenhum dos seguintes objetivos:

I – criar seres humanos geneticamente modificados;
II – criar embriões para investigação;
III – criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou 

para originar híbridos ou quimeras.
§ 3º Praticar procedimento de procriação medicamente assistida sem 

que os participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclareci-
dos sobre o mesmo. 

Art. 16. Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, 
exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germi-
nativas que resulte na modificação genética da descendência.

Art. 17. Deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emana-
das dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina e de atender às suas 
requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo deter-
minado.

Art. 18. Desobedecer aos acórdãos e às resoluções dos Conselhos Fe-
deral e Regionais de Medicina ou desrespeitá-los.



A medicina para além das normas 265 

Art. 19. Deixar de assegurar, quando investido em cargo ou função de 
direção, os direitos dos médicos e as demais condições adequadas para 
o desempenho ético-profissional da Medicina.

Art. 20. Permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de 
quaisquer outras ordens, do seu empregador ou superior hierárquico 
ou do financiador público ou privado da assistência à saúde, interfiram 
na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamen-
to disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do 
paciente ou da sociedade.

Art. 21. Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir 
a legislação pertinente.

Capítulo IV 
Direitos humanos

É vedado ao médico:
Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu repre-

sentante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, 
salvo em caso de risco iminente de morte.

Art. 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desres-
peitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qual-
quer pretexto.

Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir 
livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua 
autoridade para limitá-lo. 

Art. 25. Deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos 
degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente 
com quem as realize ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou 
conhecimentos que as facilitem. 

Art. 26. Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, considerada 
capaz física e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compul-
soriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum 
prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la.

Art. 27. Desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou uti-
lizar-se de meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência 
em investigação policial ou de qualquer outra natureza.
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Art. 28. Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer 
instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade.

Parágrafo único. Caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade 
e à saúde física ou mental dos pacientes confiados ao médico, este esta-
rá obrigado a denunciar o fato à autoridade competente e ao Conselho 
Regional de Medicina.

Art. 29. Participar, direta ou indiretamente, da execução de pena de morte.
Art. 30. Usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favo-

recer crime.

Capítulo V 
Relação com pacientes e familiares

É vedado ao médico:
Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante 

legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou 
terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.

Art. 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e trata-
mento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.

Art. 33. Deixar de atender paciente que procure seus cuidados pro-
fissionais em casos de urgência ou emergência, quando não haja outro 
médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.

Art. 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, 
os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação di-
reta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação 
a seu representante legal.

Art. 35.  Exagerar a gravidade do diagnóstico ou  do prognóstico, 
complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas 
ou quaisquer outros procedimentos médicos.

Art. 36. Abandonar paciente sob seus cuidados.
§ 1° Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacio-

namento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médi-
co tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique 
previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se 
da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações ne-
cessárias ao médico que lhe suceder.
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§ 2° Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou aos seus fa-
miliares, o médico não abandonará o paciente por ser este portador de 
moléstia crônica ou incurável e continuará a assisti-lo ainda que para 
cuidados paliativos.

Art. 37. Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame 
direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impos-
sibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nessas circunstâncias, 
fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento.

Parágrafo único. O atendimento médico a distância, nos moldes da te-
lemedicina ou de outro método, dar-se-á sob regulamentação do Con-
selho Federal de Medicina.

Art. 38. Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados 
profissionais.

Art. 39. Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião so-
licitada pelo paciente ou por seu representante legal.

Art. 40. Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-pa-
ciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer 
outra natureza. 

Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de 
seu representante legal.

Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o 
médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreen-
der ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando 
sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua im-
possibilidade, a de seu representante legal.

Art. 42. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre 
método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, 
segurança, reversibilidade e  risco de cada método.

Capítulo VI 
Doação e transplante de órgãos e tecidos

É vedado ao médico:
Art. 43. Participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão 

de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, 
quando pertencente à equipe de transplante.
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Art. 44. Deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus representan-
tes legais sobre os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas 
e outros procedimentos nos casos de transplantes de órgãos.

Art. 45. Retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente 
incapaz, mesmo se houver autorização de seu representante legal, exce-
to nos casos permitidos e regulamentados em lei.

Art. 46. Participar direta ou indiretamente da comercialização de ór-
gãos ou  de tecidos humanos.

Capítulo VII 
Relação entre médicos

É vedado ao médico:
Art. 47. Utilizar sua posição hierárquica para impedir, por motivo de crença 

religiosa, convicção filosófica, política, interesse econômico ou qualquer outro, 
que não técnico-científico ou ético, que as instalações e os demais recursos da 
instituição sob sua direção sejam utilizados por outros médicos no exercício 
da profissão, particularmente se forem os únicos existentes no local.

Art. 48. Assumir emprego, cargo ou função para suceder médico de-
mitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos 
legítimos da categoria ou da aplicação deste Código. 

Art. 49. Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da cate-
goria médica com a finalidade de obter vantagens.

Art. 50. Acobertar erro ou conduta antiética de médico.
Art. 51. Praticar concorrência desleal com outro médico.
Art. 52. Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, deter-

minados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de 
auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, 
devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável.

Art. 53. Deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para 
procedimento especializado de volta ao médico assistente e, na ocasião, 
fornecer-lhe as devidas informações sobre o ocorrido no período em 
que por ele se responsabilizou.

Art. 54. Deixar de fornecer a outro médico informações sobre o qua-
dro clínico de paciente, desde que autorizado por este ou por seu repre-
sentante legal.
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Art. 55. Deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos pacien-
tes sob sua responsabilidade ao ser substituído ao fim do seu turno de 
trabalho.

Art. 56. Utilizar sua posição hierárquica para impedir que seus subor-
dinados atuem dentro dos princípios éticos. 

Art. 57. Deixar de denunciar atos que contrariem os postulados éticos 
à comissão de ética da instituição em que exerce seu trabalho profissio-
nal e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina.

Capítulo VIII 
Remuneração profissional

É vedado ao médico:
Art. 58. O exercício mercantilista da Medicina. 
Art. 59. Oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente 

encaminhado ou recebido, bem como por atendimentos não prestados.
Art. 60. Permitir a inclusão de nomes de profissionais que não partici-

param do ato médico para efeito de cobrança de honorários.
Art. 61. Deixar de ajustar previamente com o paciente o custo estima-

do dos procedimentos.
Art. 62. Subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou à 

cura do paciente.
Art. 63. Explorar o trabalho de outro médico, isoladamente ou em 

equipe, na condição de proprietário, sócio, dirigente ou gestor de em-
presas ou instituições prestadoras de serviços médicos. 

Art. 64. Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, para clínica 
particular ou instituições de qualquer natureza, paciente atendido pelo 
sistema público de saúde ou dele utilizar-se para a execução de proce-
dimentos médicos em sua clínica privada, como forma de obter vanta-
gens pessoais. 

Art. 65. Cobrar honorários de paciente assistido em instituição que 
se destina à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de 
paciente como complemento de salário ou de honorários.

Art. 66. Praticar dupla cobrança por ato médico realizado.
Parágrafo único. A complementação de honorários em serviço priva-

do pode ser cobrada quando prevista em contrato.
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Art. 67. Deixar de manter a integralidade do pagamento e permitir 
descontos ou retenção de honorários, salvo os previstos em lei, quando 
em função de direção ou de chefia.

Art. 68. Exercer a profissão com interação ou dependência de farmá-
cia, indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à 
fabricação, manipulação, promoção ou comercialização de produtos de 
prescrição médica, qualquer que seja sua natureza.

Art. 69. Exercer simultaneamente a Medicina e a Farmácia ou obter van-
tagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de 
medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja 
compra decorra de influência direta em virtude de sua atividade profissional. 

Art. 70. Deixar de apresentar separadamente seus honorários quando 
outros profissionais participarem do atendimento ao paciente.

Art. 71. Oferecer seus serviços profissionais como prêmio, qualquer 
que seja sua natureza.

Art. 72. Estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que 
anunciam ou comercializam planos de financiamento, cartões de des-
contos ou consórcios para procedimentos médicos.

Capítulo IX 
Sigilo profissional

É vedado ao médico:
Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exer-

cício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consenti-
mento, por escrito, do paciente. 

Parágrafo único. Permanece essa proibição: a) mesmo que o fato seja 
de conhecimento público ou o paciente tenha falecido; b) quando de 
seu depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico compare-
cerá perante a autoridade e declarará seu impedimento; c) na investiga-
ção de suspeita de crime o médico estará impedido de revelar segredo 
que possa expor o paciente a processo penal.

Art. 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de 
idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor 
tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação pos-
sa acarretar dano ao paciente.
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Art. 75. Fazer referência a casos clínicos identificáveis,  exibir pacientes ou 
seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, 
em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente.

Art. 76. Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame 
médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de em-
presas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos 
empregados ou da comunidade. 

Art. 77. Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circuns-
tâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na 
declaração de óbito, salvo por expresso consentimento do seu represen-
tante legal. 

Art. 78. Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo 
profissional e zelar para que seja por eles mantido. 

Art. 79. Deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorá-
rios por meio judicial ou extrajudicial.

Capítulo X 
Documentos médicos

É vedado ao médico:
Art. 80. Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional 

que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.
Art. 81. Atestar como forma de obter vantagens.
Art. 82. Usar formulários de instituições públicas para prescrever ou 

atestar fatos verificados na clínica privada.
Art. 83. Atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, 

ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último 
caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de ne-
cropsia e verificação médico-legal.

Art. 84. Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando 
assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.

Art. 85. Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pes-
soas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade.

Art. 86. Deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu repre-
sentante legal quando aquele for encaminhado ou transferido para con-
tinuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta.
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Art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.
§ 1º O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a 

boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem 
cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico 
no Conselho Regional de Medicina.  

§ 2º O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que 
assiste o paciente.

 Art. 88. Negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar de lhe for-
necer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações 
necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao 
próprio paciente ou a terceiros. 

Art. 89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando 
autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou 
para a sua própria defesa.

§ 1º Quando requisitado judicialmente o prontuário será disponibili-
zado ao perito médico nomeado pelo juiz.

§ 2º Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o 
médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional.

Art. 90. Deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu pacien-
te quando de sua requisição pelos Conselhos Regionais de Medicina. 

Art. 91. Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, 
quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.

Capítulo XI 
Auditoria e perícia médica

É vedado ao médico:
Art. 92. Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-

legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame.
Art. 93. Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua fa-

mília ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir 
em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.

Art. 94. Intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou 
perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apre-
ciação em presença do examinado, reservando suas observações para o 
relatório.
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Art. 95. Realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres 
humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de 
polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.

Art. 96. Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados 
à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de 
auditor.

Art. 97. Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de 
auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos ins-
tituídos, salvo, no último caso, em situações de urgência, emergência ou 
iminente perigo de morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato 
ao médico assistente.

Art. 98. Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para 
servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de 
suas atribuições e competência. 

Parágrafo único. O médico tem direito a justa remuneração pela reali-
zação do exame pericial.

Capítulo XII 
Ensino e pesquisa médica

É vedado ao médico:
Art. 99. Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres 

humanos com fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos ou outros que 
atentem contra a dignidade humana.

Art. 100. Deixar de obter aprovação de protocolo para a reali-
zação de pesquisa em seres humanos, de acordo com a legislação 
vigente.

 Art. 101. Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal 
o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pes-
quisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a 
natureza e as consequências da pesquisa.

Parágrafo único. No caso do sujeito de pesquisa ser menor de idade, 
além do consentimento de seu representante legal, é necessário seu as-
sentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão.

Art. 102. Deixar de utilizar a terapêutica correta, quando seu uso esti-
ver liberado no País. 
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Parágrafo único. A utilização de terapêutica experimental é permitida 
quando aceita pelos órgãos competentes e com o consentimento do 
paciente ou de seu representante legal, adequadamente esclarecidos 
da situação e das possíveis consequências.

Art. 103. Realizar pesquisa em uma comunidade sem antes informá-
la e esclarecê-la sobre a natureza da investigação e deixar de atender 
ao objetivo de proteção à saúde pública, respeitadas as características 
locais e a legislação pertinente.

Art. 104. Deixar de manter independência profissional e científica em 
relação a financiadores de pesquisa médica, satisfazendo interesse co-
mercial ou obtendo vantagens pessoais.

Art. 105. Realizar pesquisa médica em sujeitos que sejam direta ou 
indiretamente dependentes ou subordinados ao pesquisador.

Art. 106. Manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas mé-
dicas, envolvendo seres humanos, que usem placebo em seus expe-
rimentos, quando houver tratamento eficaz e efetivo para a doença 
pesquisada.

Art. 107. Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha 
participado; atribuir-se autoria exclusiva de trabalho realizado por seus 
subordinados ou outros profissionais, mesmo quando executados sob 
sua orientação, bem como omitir do artigo científico o nome de quem 
dele tenha participado.

Art. 108. Utilizar dados, informações ou opiniões ainda não pu-
blicados, sem referência ao seu autor ou sem sua autorização por 
escrito.

Art. 109. Deixar de zelar, quando docente ou autor de publicações 
científicas, pela veracidade, clareza e imparcialidade das informações 
apresentadas, bem como deixar de declarar relações com a indústria de 
medicamentos, órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer 
natureza e outras que possam configurar conflitos de interesses, ainda 
que em potencial.

Art. 110. Praticar a Medicina, no exercício da docência, sem o consen-
timento do paciente ou de seu representante legal, sem zelar por sua 
dignidade e privacidade ou discriminando aqueles que negarem o con-
sentimento solicitado.
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Capítulo XIII 
Publicidade médica

É vedado ao médico:
Art. 111. Permitir que sua participação na divulgação de assuntos 

médicos, em qualquer meio de comunicação de massa, deixe de ter 
caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da socieda-
de.

Art. 112. Divulgar informação sobre assunto médico de forma sensa-
cionalista, promocional ou de conteúdo inverídico.

Art. 113. Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento 
ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido 
cientificamente por órgão competente.

Art. 114. Consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de 
comunicação de massa.

Art. 115. Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e espe-
cialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e regis-
trado no Conselho Regional de Medicina.

Art. 116. Participar de anúncios de empresas comerciais qualquer que 
seja sua natureza, valendo-se de sua profissão.

Art. 117. Apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou 
ilustrações que na realidade não o sejam.

Art. 118. Deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer or-
dem, o seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.

Parágrafo único. Nos anúncios de estabelecimentos de saúde devem 
constar o nome e o número de registro, no Conselho Regional de Medi-
cina, do diretor técnico.

Capítulo XIV 
Disposições gerais

I – O médico portador de doença incapacitante para o exercício profis-
sional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento 
administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto 
perdurar sua incapacidade.

II – Os médicos que cometerem faltas graves previstas neste Código e 
cuja continuidade do exercício profissional constitua risco de danos irre-
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paráveis ao paciente ou à sociedade poderão ter o exercício profissional 
suspenso mediante procedimento administrativo específico.

III – O Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conselhos Regionais 
de Medicina e a categoria médica, promoverá a revisão e atualização do 
presente Código quando necessárias.

IV – As omissões deste Código serão sanadas pelo Conselho Federal 
de Medicina.



Anexo II
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Índice remissivo do Código de Ética Médica
Resolução CFM nº 1.931/09

A
Abandonar paciente Cap. V – art. 36
Abandonar plantão Cap. III – art. 7º ao art. 9º
Aborto Cap. III – art. 15
Abreviar a vida Cap. V – art. 41
Abuso de poder Cap. III – art. 1º

Cap. IV – art. 28
Cap. V – art. 40
Cap. VII – art. 47, art. 56
Cap. XI – art. 94
Cap. XII – art. 107

Acesso ao prontuário Cap. X – art. 88
Acobertar erro Cap. VII – art. 50
Acórdãos dos Conselhos de Medicina Cap. III – art. 18
Acúmulo de consultas Cap. II – VIII
Agenciar pacientes Cap. VIII – art. 64
Ajuste prévio de honorário Cap. VIII – art. 61
Aliciar paciente Cap. VIII – art. 64
Alta médica Cap. X – art. 86
Alterar prescrição/tratamento Cap. VII – art. 52

Cap. XI – art. 97
Animais, pesquisa Cap. I – XXIV
Anúncio comercial Cap. IX – art. 75

Cap. XIII – art. 116
Aprimoramento profissional Cap. I – II, V

Cap. V – art. 32
Cap. XII – art. 102, art. 106

Assinatura de folha em branco Cap. III – art. 11
Atendimento, tempo Cap. II – VIII
Atendimento médico a distância Cap. V – art. 37
Atendimento não prestado Cap. VIII – art. 59
Atestado médico Cap. III – art. 11

Cap. X – art. 80, art. 81, art. 91
Atestado de óbito Cap. IX – art. 77

Cap. X – art. 80, art. 81, art. 83, art. 84
Atividade administrativa   Preâmbulo – I
Atividade de ensino  Preâmbulo – I

Cap. IX – art. 78
Cap. XII

Atividade de pesquisa Preâmbulo – I
Cap. XII

Atividade laboral   Cap. I – XII
Atividade médica    Preâmbulo – I
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Ato médico Cap. I – XIV, XIX
Cap. III – art. 4º, art. 11, art. 14, art. 21
Cap. VIII – art. 60

Ato médico desnecessário Cap. III – art. 14
Ato médico não praticado Cap. III – art. 5º

Cap. X – art. 80, art. 83
Cap. XI – art. 92

Ato médico, recusa Cap. II – IX
Cap. V – art. 36

Ato danoso Cap. I – VII
Cap. III – art. 1º
Cap. V – art. 34
Cap. IX – art. 74
Cap. XIV – II

Ato ilícito Cap. I – XVIII
Cap. III – art. 10, art. 14
Cap. IV – art. 30

Atualização profissional Cap. I – II, V
Cap. V – art. 32
Cap. XII – art. 102, art. 106

Auditor/auditoria Cap. VII – art. 52
Cap. XI

Ausência de outro médico Cap. I – VII
Cap. III – art. 8º, art. 9º
Cap. V – art. 33

Ausência ao plantão, ao trabalho Cap. III – art. 7º ao art. 9º
Autonomia do médico Cap. I – VII, VIII, XVI

Cap. II – II, VIII
Cap. III – art. 20

Autonomia do paciente Cap I – XXI, XXIII
Cap. III – art. 15
Cap. IV – art. 24
Cap. V – art. 31, art. 41, art. 42
Cap. IX – art. 74
Cap. XII – art. 101

Autoria Cap. XII – art. 107, art. 108
Cap. XIII – art. 117

B
Benefício do paciente Cap. I – II, V, XVI, XVII, XXIII

Cap. III – art. 13, art. 20
Cap. V – art. 32
Cap. VII – art. 52
Cap. X – art. 91
Cap. XIV – II

Boletim médico Cap. X – art. 80
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Brindes Cap. I – X
Cap. III – art. 20

C
Capacidade profissional do médico Cap. I – II
Caráter presumido da responsabilidade médica Cap. I – XIX
Cartão de descontos Cap. VIII – art. 72
Células germinativas Cap. III – art. 16
Cerceamento de trabalho Cap. VII – art. 47
Charlatanismo Cap. III – art. 10
Chefia médica Cap. III – art. 19

Cap. VII – art. 47, art. 52, art. 56
Cap. VIII – art. 63, art. 67
Cap. IX – art. 78

Clínica privada Cap. X – art. 82
Clonagem Cap. III – art. 15, art. 16
Cobrança de honorários Cap. IX – art. 79
Comercialização da medicina Cap. I – IX
Comercialização de produtos médicos Cap. VIII – art. 69
Comercialização de órgãos/tecidos Cap. VI – art. 46
Comissão, receber Cap. VIII – art. 59

Cap. XI – art. 96
Comissão de ética Preâmbulo – I

Cap. II – III, IV
Cap. VII – art. 57

Complementação de honorário Cap. VIII – art. 65, art. 66
Comunicação ao CRM Preâmbulo – I

Cap. II – II, III, IV, V
Cap. III – art. 12

Comunicação com o paciente Cap. III – art. 13, art. 15
Cap. IV – art. 22
Cap. V – art. 34, art. 36, art. 42
Cap. VI – art. 44
Cap. X – art. 88
Cap. XII – art. 101, 103
Cap. XIII – art. 111

Comunicação em massa Cap. XIII – art. 111, art. 114
Comunidade, pesquisa Cap. XII – art. 103
Conceito profissional Cap. I – IV
Concorrência desleal Cap. VII – art. 51
Concurso Cap. VIII – art. 71
Condição social Cap. II – I
Condição de trabalho do médico Cap. I – II, XIV, XV

Cap. II – III, IV, V
Cap. III – art. 19

Conduta antiética Cap. VII – art. 51
Cap. XIII – art. 111, art. 112

Conferência médica Cap. V – art. 39
Cap. VII – art. 53, art. 54
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Confidencialidade Cap. I – XI, XXV
Cap. VII – art. 54
Cap. IX
Cap. XII – art. 110

Conflito de interesse Cap. XII – art. 109
Consciência do médico Cap. II – IX
Conselho de Medicina Cap. III – art. 17, art. 18

Cap. VII – art. 57
Cap. X – art. 90

Consentimento Cap. III – art. 4º, art. 15
Cap. IV – art. 22
Cap. VI – art. 43
Cap. IX – art. 73, art. 77
Cap. XII – art. 101, art. 110

Consórcio Cap. VIII – art. 72
Consulta, acúmulo Cap. II – VIII
Consulta, duração Cap. II – VIII
Consulta a distância Cap. V – art. 37

Cap. XIII – art. 114
Cópia de prontuário Cap. X – art. 88 ao art. 90
Corpo clínico Cap. II – VI
Corpo de delito Cap. XI – art. 95
Criopreservação Cap. III – art. 15
Cuidado paliativo Cap. I – XXII

Cap. V – art. 36, art. 41
Curandeirismo Cap. III – art. 10

D
Danosos, atos Cap. III – art. 1º
Decisão médica Cap. I – XXI
Declaração de óbito Cap. IX – art. 77
Denúncia Cap. I – XVIII

Cap. II – III
Cap. III – art. 12
Cap. IV – art. 25, art. 28
Cap. VII – art. 57

Desagravo Cap. II – VII
Desempenho ético da medicina Cap. I – IV

Cap. III – art. 19
Cap. V – art. 36

Desconto nos honorários Cap. VIII – art. 67
Desempenho ético Cap. V – art. 36
Desobediência às normas dos Conselhos Cap. III – art. 18
Desviar paciente Cap. VIII – art. 64
Dever de conduta Cap. XI – art. 98

Cap. XII – art. 102
Dever legal Cap. IX – art. 73

Cap. XI – art. 98
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Diagnóstico Cap. XIII – art. 114
Diagnóstico de morte Cap. VI – art. 43

Dignidade do paciente Cap. I – VI, XXV
Cap. IV – art. 23
Cap. V – art. 38
Cap. XII – art. 99, art. 110

Dignidade profissional do médico Cap. I – XV

Direção técnica/clínica Cap. III – art. 19
Cap. VII – art. 47, art. 52
Cap. VIII – art. 67
Cap. XIII – art. 118

Direito de internação Cap. II – VI
Cap. VII – art. 47

Direitos do médico Cap. II
Cap. III – art. 19
Cap. V – art. 36

Direitos do paciente Cap. I – XVI
Cap. III – art. 13
Cap. IV
Cap. V
Cap. X – art. 84, art. 88
Cap. XII – art. 101, art. 102

Direitos humanos Cap. IV – art. 22 ao art. 30
Cap. XII – art. 99

Discriminação Cap. I – I, XXV
Cap. II – I
Cap. IV – art. 23
Cap. V – art. 36
Cap. VII – art. 47
Cap. XII – art. 110

Disposição regimental Cap. I – XVI

Divulgação de assuntos médicos Cap. IX – art. 75
Cap. XIII

Doação de órgãos Cap. VI

Doador incapaz Cap. VI – art. 45

Docente Preâmbulo – I
Cap. IX – art. 78
Cap. XII – art. 109, art. 110

Documentos médicos (prontuário, laudo etc.) Cap. III – art. 11, Cap. X

Doença incapacitante Cap. XIV – I

Doente terminal Cap. V – art. 36, art. 41

Dupla cobrança Cap. VIII – art. 66

Duração da consulta Cap. II – VIII



284 Conselho Federal de Medicina

E
Ecossistema Cap. I – XIII
Educação médica continuada Cap. I – V

Cap. V – art. 32
Educação sanitária Cap. I – XIV
Embrião humano Cap. III – art. 15
Emergência Cap. I – VII

Cap. II – V
Cap. III – art. 7º
Cap. V – art. 33, art. 37
Cap. XI – art. 97

Empresa seguradora Cap. IX – art. 77
Encaminhamento de paciente Cap. VII – art. 53

Cap. VIII – art. 59
Cap. X – art. 86

Ensino, atividade de Preâmbulo – I
Cap. XII

Equipe de transplante Cap. VI – art. 43
Erro médico Cap. III – art. 1º
Esclarecimento ao paciente Cap. III – art. 13, art. 15

Cap. IV – art. 22
Cap. V – art. 34, art. 36, art. 42
Cap. VI – art. 44
Cap. X – art. 88
Cap. XII – art. 101, art. 103
Cap. XIII – art. 111

Escolha de sexo Cap. III – art. 15
Estatuto do hospital Cap. I – XVI

Cap. III – art. 20
Escolha, liberdade de (médico) Cap. I – VIII

Cap. II – II, VIII
Cap. III – art. 20

Escolha, liberdade de (paciente) Cap. IV – art. 24
Especialidade médica Cap. XIII – art. 115
Estatuto do hospital Cap. I – XVI

Cap. III – art. 20
Esterilização cirúrgica Cap. III – art. 15

Cap. V – art. 42
Estimativa de custo Cap. VIII – art. 61
Etnia Cap. II – I
Eugenia Cap. III – art. 15

Cap. XII – art. 99
Eutanásia Cap. V – art. 41
Exagerar número de consultas Cap. V – art. 35
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Exagerar gravidade Cap. V – art. 35
Cap. X – art. 80

Exame médico-pericial Cap. XI – art. 95
Exercício ético da medicina Cap. I – XV
Exercício ilegal da medicina Cap. III – art. 10
Exercício simultâneo Cap. VIII – art. 69
Exploração do trabalho médico Cap. VIII – art. 63
Exposição do paciente Cap. IX – art. 75
Experimentação com seres humanos Cap. III – art. 15

Cap. XII

F
Falhas contratuais Cap. II – III
Falhas em normas institucionais Cap. II – III
Farmácia, exercício simultâneo Cap. VIII – art. 69
Farmácia, interação Cap. VIII – art. 68
Fato público, revelar Cap. IX – art. 73
Fecundação artificial Cap. III – art. 15
Financiador privado Cap. III – art. 20

Cap. XII – art. 104
Financiador público Cap. III – art. 20

Cap. XII – art. 104
Fiscalização pelo CRM Preâmbulo – IV, V
Formulário de instituição pública Cap. X – art. 82
Foto de paciente Cap. IX – art. 75

G
Genética Cap. III – art. 15, art. 16
Genoma humano Cap. III – art. 15, art. 16
Glosa Cap. XI – art. 96
Greve Cap. II – V

Cap. III – art. 7º, art. 18
Greve de fome Cap. IV – art. 26
Guarda de prontuário Cap. X – art. 87, art. 89

H
Herança genética Cap. I – XXV
Hierarquia médica Cap. III – art. 19

Cap. VII – art. 47, art. 56
Cap. VIII – art. 63

Honorários médicos Cap. I – III
Cap. II – V, X
Cap. VIII
Cap. IX – art. 79
Cap. XI – art. 98
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I
Impedimento justo Cap. III – art. 9º

Cap. IX – art. 73
Cap. XI – art. 93

Imperícia Cap. III – art. 1º
Implantes Cap. VIII – art. 69
Imprudência Cap. III – art. 1º
Indústria farmacêutica Cap. III – art. 20

Cap. VIII – art. 68
Cap. XII – art. 104, art. 109

Informações confidenciais Cap. IX – art. 76
Infração ética, comunicação do CRM Preâmbulo – IV

Cap. I – XVIII
Cap. II – III

Inscrição nos Conselhos de Medicina Preâmbulo – III
Cap. III – art. 11
Cap. X – art. 87
Cap. XIII – art. 118
Cap. XIV – I

Inseminação artificial Cap. III – art. 15
Integridade física do paciente Cap. I – XXV

Cap. IV – art. 27, art. 28
Integridade mental do paciente Cap. IV – art. 27, art. 28
Interação com farmácia, indústria farmacêutica 
ou ótica

Cap. VIII – art. 68

Interdição cautelar Cap. XIV – II
Interferência na atuação do médico Cap. III – art. 20

Cap. XI – art. 93, art. 94
Internação Cap. IV – art. 28
Internação compulsória Cap. IV – art. 28
Internação, direito Cap. II – VI
Intimação dos Conselhos de Medicina Cap. III – art. 17

Cap. X – art. 90
Investigação policial Cap. IV – art. 27

J
Justo impedimento Cap. III – art. 9º
Junta médica Cap. V – art. 39

Cap. VII – art. 54, art. 55

L
Laboratório farmacêutico Cap. III – art. 20

Cap. VIII – art. 68
Cap. XII – art. 104, 109

Laqueadura tubárea Cap. III – art. 15
Cap. V – art. 42
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Laudo médico Cap. II – V
Cap. III – art. 11
Cap. X – art. 80, art. 81, art. 86
Cap. XI – art. 92

Legislação sanitária Cap. I – XIV
Cap. III – art. 21

Letra do médico Cap. III – art. 11
Cap. X – art. 87

Liberdade de decisão, de escolha, profissional Cap. I – VII, VIII, XVI
Cap. II – II, VIII
Cap. III – art. 20

Limite de escolha Cap. I – XVI
Lucro Cap. I – X

M
Manipulação genética Cap. III – art. 15
Medicamento Cap. VIII – art. 68, art. 69
Medicina exercida como comércio Cap. I – IX
Medicina legal Cap. X – art. 83

Cap. XI – art. 95
Medicina do trabalho Cap. I – XII

Cap. III – art. 12, art. 13
Cap. IX – art. 76
Cap. XI – art. 93

Médico auditor Cap. VII – art. 52
Cap. XI

Médico como testemunha Cap. IX – art. 73
Médico do trabalho Cap. III – art. 12, art. 13

Cap. IX – art. 76
Cap. XI – art. 93

Médico perito Cap. X – art. 89
Cap. XI

Meio ambiente Cap. I – XIII
Menor de idade Cap. IX – art. 74

Cap. XII – art. 101
Mercantilização da medicina Cap. I – IX, X

Cap. III – art. 20
Cap. VIII – art. 58, art. 63, art. 68
Cap. XIII – art. 116

Método contraceptivo Cap. V – art. 42
Morte Cap. VI – art. 43

Cap. IX – art. 77
Morte violenta Cap. X – art. 84
Motivo de força maior (justo) Cap. V – art. 36, art. 37

Cap. IX – art. 73
Cap. X – art. 89

Movimento da categoria médica Cap. I – XV
Cap. III – art. 7º
Cap. VII – art. 48, art. 49
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N
Nacionalidade Cap. II – I
Necropsia Cap. X – art. 83
Negligência Cap. III – art. 1º
Normas éticas (dos Conselhos de Medicina) Cap. I – XXIV

Cap. III – art. 17, art. 18
Notificação dos Conselhos de Medicina Cap. III – art. 17
Novas tecnologias Cap. I – XXV

O
Obrigação de resultado Cap. VIII – art. 62
Obstinação terapêutica Cap. V – art. 41
Omissão Cap. III – art. 1º, art. 7º ao art. 9º

Cap. V – art. 33
Opção sexual Cap. II – I
Opinião política Cap. I – X

Cap. II – I
Órteses Cap. VIII – art. 69
Ótica, interação Cap. VIII – art. 68
Ortotanásia Cap. I – XXII

P
Paciente, benefício ao Cap. I – XVI, XXII, XXIII
Paciente falecido Cap. IX – art. 73
Paciente terminal Cap. I – XXII

Cap. V – art. 36, art. 41
Paralisação Cap. II – V

Cap. III – art. 7º, art. 8º

Pena de morte Cap. IV – art. 29

Perícia Cap. XI
Cap. XIV – I

Perito médico Cap. X – art. 89
Cap. XI

Pesquisa clínica Preâmbulo – I
Cap. I – XXIII, XXIV
Cap. XIII – art. 113

Pesquisa em animais Cap. I – XXIV

Pesquisa em seres humanos Cap. III – art. 15
Cap. XII
Cap. XIII – art. 113

Placebo Cap. XII – art. 106

Plano de saúde Cap. VIII – art. 72

Plantão Cap. III – art. 7º ao art. 9º
Cap. V – art. 33
Cap. VII – art. 55
Cap. X – art. 83
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Política Cap. I – X
Cap. II – I
Cap. XII – art. 99

Preceptor Cap. IX – art. 78

Prêmio Cap. VIII – art. 71

Prescrição médica Cap. VIII – art. 68, art. 69
Cap. XIII – art. 114

Presunção de responsabilidade Cap. I – XIX

Procedimento degradante Cap. IV – art. 25

Procedimento diagnóstico Cap. I – XXI, XXII

Procedimento experimental Cap. XII – art. 102
Cap. XIII – art. 113

Procedimento terapêutico Cap. I – XXI, XXII

Professor Preâmbulo – I
Cap. IX – art. 78
Cap. XII – art. 109, art. 110

Progresso científico Cap. I – V

Prolongamento da vida Cap. VI – art. 43

Prontuário médico Cap. X – art. 80, art. 85, art. 87 ao art. 90

Prótese Cap. VIII – art. 69

Protocolo de pesquisa Cap. XII – art. 100

Publicidade médica Cap. IX – art. 75
Cap. XIII

Pudor Cap. V – art. 38

Q
Quadro clínico do paciente Cap. VII – art. 54, art. 55
Quebra de sigilo Cap. IX – art. 79

Cap. X – art. 89, art. 90

R
Raça Cap. II – I
Receber comissão (vantagem) Cap. VIII – art. 59
Receita médica Cap. III – art. 11
Recusa de dar atendimento Cap. I – VII

Cap. II – IV, IX
Cap. III – art. 7º
Cap. V – art. 33

Regimento de hospital Cap. I – XVI
Registro no CRM Cap. III – art. 11

Cap. X – art. 87
Cap. XIII – art. 118
Cap. XIV – I

Relação de consumo Cap. I – XX
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Relação médico-paciente Cap. IV
Cap. V
Cap. XI – art. 93
Cap. XII – art. 105, art. 110

Relacionamento com outros profissionais Cap. I – XVII, XVIII
Cap. III – art. 2º, art. 3º, art. 6º
Cap. VIII – art. 70
Cap. XII – art. 107

Relacionamento entre médicos Cap. I – XVII, XVIII
Cap. III – art. 2º, art. 3º, art. 6º, art. 19
Cap. VII
Cap. VIII – art. 70
Cap. XI – art. 97
Cap. XII – art. 107

Religião Cap. I – X
Cap. II – I

Remuneração profissional Cap. I – III, XV
Cap. II – V, X
Cap. VIII
Cap. IX – art. 79
Cap. XI – art. 98

Renunciar atendimento Cap. V – art. 36
Reprodução assistida Cap. III – art. 15
Respeito ao colega Cap. I – XVII, XVIII

Cap. VII – art. 48, art. 49, art. 52
Responsabilidade profissional Cap. I – XIV, XIX, XXIII

Cap. III
Cap. V – art. 32

Resoluções dos Conselhos de Medicina Cap. III – art. 18
Retenção de honorário Cap. VIII – art. 67
Retrato de paciente Cap. IX – art. 75
Risco iminente de morte Cap. IV – art. 22, art. 26

Cap. V – art. 31
Cap. XI – art. 97

Risco à saúde Cap. I – XII
Cap. III – art. 7º, art. 12
Cap. VI – art. 44
Cap. IX – art. 74, art. 76
Cap. X – art. 88

S
Saúde pública Cap. I – XIV

Cap. XII – art. 103
Segredo profissional Cap. I – XI, XXV

Cap. VII – art. 54
Cap. IX 
Cap. X – art. 85, art. 89, art. 90
Cap. XII – art. 110
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Segunda opinião Cap. V – art. 39
Sensacionalismo Cap. XIII – art. 112
Ser humano Cap. I – I, II, VI

Cap. IV – art. 23
Seres humanos geneticamente modificados Cap. III – art. 15
Serviços médicos Preâmbulo – I
Sexo Cap. II – I
Sigilo profissional Cap. I – XI, XXV

Cap. VII – art. 54
Cap. IX
Cap. X – art. 85, art. 89, art. 90
Cap. XII – art. 110

Situação clínica irreversível Cap. I – XXII
Situação clínica terminal Cap. I – XXII
Sofrimento físico Cap. I – VI
Sofrimento moral Cap. I – VI
Solicitação de alta Cap. X – art. 86
Solidariedade de classe Cap. VII – art. 48
Suspensão das atividades Cap. II – V

Cap. III – art. 7º, art. 8º

T
Telemedicina Cap. V – art. 37
Tempo de consulta Cap. II – VIII
Terapia gênica Cap. III – art. 15, art. 16
Termo de consentimento Cap. III – art. 4º, art. 15

Cap. XII – art. 101
Testemunha Cap. IX – art. 73
Título de especialista Cap. XIII – art. 115
Tortura Cap. I – VI

Cap. IV – art. 25
Trabalho científico Cap. XII – art. 107, 108

Cap. XIII – art. 117
Transferência de paciente Cap. X – art. 86
Transplante de órgãos, tecidos Cap. III – art. 15

Cap. VI

U
Urgência Cap. I – VII

Cap. II – V
Cap. III – art. 7º
Cap. V – art. 33, art. 37
Cap. XI – art. 97
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V
Vantagem emocional Cap. V – art. 40
Vantagem financeira Cap. V – art. 40

Cap. VIII – art. 59, art. 64
Cap. X – art. 81
Cap. XI – art. 96
Cap. XII – art. 104

Vasectomia Cap. III – art. 15
Cap. V – art. 42

Verificação médico-legal Cap. X – art. 83
Cap. XI – art. 92, art. 95

Vetar tratamento Cap. XI – art. 97
Vida, abreviação da, perigo de, risco de Cap. IV – art. 22, art. 26

Cap. V – art. 31
Cap. XI – art. 97

Voluntário de pesquisa Cap. XII – art. 105
Vontade expressa do paciente Cap. V – art. 41
Vulnerabilidade, pesquisa Cap. I – XXIV

Cap. XII – art. 101, art. 103, art. 105

A íntegra deste código também pode 
ser encontrada no site

www.cfm.org.br






