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O QUE É 
ÉTICA?

Todas as práticas e regras 
que permitem às pessoas 
conviverem em sociedade 
e estabelecerem uma 
relação profissional 
frutífera

Ser ético é
• Agir direito
• Ser honesto em qualquer 

situação
• Assumir erros e decisões de 

forma corajosa e consciente
• Praticar tolerância e flexibilidade
• Refletir sobre as próprias 

atitudes



INTRODUÇÃO

• Ética pressupõe: o que é o homem? Para que vive?

• Os Códigos de Ética são instrumentos reguladores 
para as relações profissionais, atuando como um 
tipo de contrato de classe

• A profissão médica tem um diferencial ético 
importante

• Carecemos de técnicos para compartilhar a 
responsabilidade do trabalho

• Assumimos ônus e bônus de todas as condutas



OS QUATRO PRINCÍPIOS 
DA ÉTICA MÉDICA

• Fazer o bemBeneficência

• Evitar danosNão 
maleficência

• Dar à pessoa a escolhaAutonomia

• Priorizar a equidadeJustiça



O QUE VOCÊ 
FARIA?

O cirurgião geral precisa fazer uma apendicectomia de 
urgência em Murilo, 21 anos, pois há sinais de peritonite. 
Murilo tem síndrome de Down e está na cidade de 
passagem com uma excursão; seus pais moram no interior a 
mais de 1.000 km de distância. Murilo está lúcido e diz que 
o médico pode operar, pois é maior de idade e pode decidir 
sozinho. Contudo, o médico acha que é preciso autorização 
(consentimento informado) de um responsável, por 
considerar Murilo incapaz pelo fato de ter síndrome de 
Down, mas sabe que tem pouco tempo para obter essa 
resposta e não estão conseguindo falar com os pais do 
rapaz.

Resposta: o fato de ter síndrome de Down não torna Murilo 
incapaz. É evidente que, se há risco de vida, não é possível 
postergar, mas é claro que a família deve ser comunicada 
sempre que possível, embora não no sentido de obter uma 
autorização em casos semelhantes.



A BIOETICA 
NA APS É 
DIFERENTE 
DAS DEMAIS 
ÁREAS DA 
SAÚDE

• Os problemas de saúde tendem a se encontrar 
em estados iniciais ou pouco definidos

• O nível de complexidade e risco imediato 
costumam ser menores

• Na APS, a pessoa tem autonomia preservada, 
optando por ir ou não ao médico, realizar ou não 
seus exames, tomar ou não as medicações, 
modificar ou não seu estilo de vida

• Os problemas éticos se manifestam ao longo do 
tempo e de forma sutil

• Não há como padronizar a resposta aos 
problemas éticos, pois a variedade do ambiente 
da APS é muito maior do que aquela do 
ambiente hospitalar



PROBLEMAS ÉTICOS NA RELAÇÃO 
PROFISSIONAL-PESSOA NA APS

• Dificuldade de estabelecer limites da relação 
profissional-pessoa

• Limites da interferência da equipe no estilo de vida 
das famílias ou das pessoas

• Pré-julgamento das pessoas dos serviços por parte 
da equipe

• Desrespeito do profissional para com as pessoas

• Atitude dos profissionais diante de valores religiosos 
próprios das pessoas



PROBLEMAS 
ÉTICOS 
RELACIONADOS AO 
PROCESSO 
TERAPÊUTICO

• Indicações clínicas imprecisas
• Prescrição de medicações que a pessoa 

não pode adquirir
• Prescrição de medicações mais caras com 

eficácia igual aos baratos
• Solicitação de procedimentos pela pessoa
• Solicitação de procedimentos por 

menores de idade sem autorização ou 
conhecimento dos pais



PROBLEMAS 
ÉTICOS 
RELACIONADOS 
À INFORMAÇÃO

• Recusa da pessoa às indicações médicas
• Maneira de informar a pessoa para 

conseguir sua adesão ao tratamento
• Omissão de informações à pessoa
• Acesso dos profissionais de saúde a 

informações relativas à intimidade da vida 
familiar e conjugal



PROBLEMAS 
RELACIONADOS À 
CONFIDENCIALIDADE 
E PRIVACIDADE

• Discussão de detalhes da situação clínica 
da pessoa na frente dela

• Dificuldade para manter a privacidade 
nos atendimentos domiciliares

• Dificuldade do agente comunitário de 
saúde para preservar o segredo 
profissional

• Compartilhamento de informações sobre 
um dos membros da família com os 
demais

• Não solicitação de consentimento da 
família para relatar sua história em 
publicação científica



PROBLEMAS 
ÉTICOS NA 
RELAÇÃO DA 
EQUIPE DA 
ESF

• Falta de compromisso dos profissionais que atuam na APS

• Falta de companheirismo e colaboração entre as equipes

• Desrespeito entre os integrantes da equipe

• Despreparo dos profissionais para trabalhar na APS

• Dificuldades para delimitar as especificidades e responsabilidades 
de cada profissional na APS

• Questionamento da prescrição médica por parte de integrantes 
da equipe multiprofissional

• Omissão dos profissionais diante de indicação clínica imprecisa

• Compartilhamento das informações relativas à pessoa e à família 
no âmbito da equipe da APS

• Quebra do sigilo médico por outros membros da equipe ao 
publicarem relatos de casos

• Não solicitação de consentimento da equipe para relatar caso em 
publicação científica



PROBLEMAS ÉTICOS 
RELACIONADOS AO SISTEMA DE 
SAÚDE
• Dificuldade para preservar a privacidade por problemas 

na estrutura física e rotinas da unidade de APS

• Falta de estrutura na unidade de APS para a realização 
das visitas domiciliares

• Falta de condições na unidade de APS para 
atendimentos de urgência

• Falta de apoio estrutural para discutir e resolver os 
problemas éticos

• Falta de transparência da direção da unidade de APS na 
resolução de problemas com os profissionais



PROBLEMAS 
ÉTICOS 
RELACIONADOS 
AO SISTEMA DE 
SAÚDE

• Excesso de famílias adscritas para cada 
equipe de APS

• Restrição do acesso das pessoas aos 
serviços

• Demérito dos referenciamentos feitos 
pelos médicos da APS

• Dificuldades no acesso a exames 
complementares

• Dificuldades quanto ao retorno e à 
confiabilidade dos resultados de exames 
laboratoriais



CONFIDENCIALIDADE

• CEM: É vedado ao médico:
• Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento 

em virtude do exercício de sua profissão, salvo 
por motivo justo, dever legal ou consentimento, 
por escrito, do paciente.

• O sigilo pode ser quebrado se
• Houver sério risco à integridade a uma pessoa 

identificável e específica com alta probabilidade 
de ocorrência

• Houver benefício pela quebra do sigilo
• Quando for o ultimo recurso após persuasão e 

outras abordagens
• A situação em questão deve ser generalizável, 

não individualizada



PRONTUÁRIO MÉDICO
• O prontuário é de responsabilidade e propriedade 

da instituição de saúde. As informações contidas 
estão sob sigilo e podem ser liberadas somente 
mediante autorização de quem as forneceu

• É dever do médico zelar para que o prontuário não 
seja manuseado por pessoas não comprometidas 
pelo sigilo

• É dever do médico registrar adequadamente as 
informações no prontuário, permitindo a 
longitudinalidade



O QUE VOCÊ 
FARIA?

• Médico em uma Unidade Básica de Saúde de APS cuja 
área de abrangência tem muitos fatores de risco social, 
ele nota que a psicóloga escreve críticas sobre os seus 
atendimentos nos prontuários, bem abaixo dos registros 
que ele faz (o prontuário é de papel). O médico opta por 
conversar sobre o assunto em uma reunião de equipe e 
fica surpreso quando a psicóloga abre a reunião 
sugerindo que todos os médicos e enfermeiros (são três 
equipes) registrassem claramente quando um paciente é
alcoólatra e/ou drogado (expressão dela), argumentando 
que, sem essa informação, não conseguiriam controlar o 
problema de álcool e drogas.

• Resposta: todos os profissionais estão sujeitos a zelarem 
pelo sigilo profissional. Certos registros que podem ser 
comprometedores e/ou colocar em risco a equipe ou 
outras pessoas devem ser evitados



LONGEVIDADE 
E 
MORTALIDADE

• O MFC e toda a equipe da ESF acompanham pessoas 
em estados diversos da vida

• Morrer em casa não significa necessariamente morte 
digna: muitas vezes as famílias carecem de condições 
para tanto

• A morte no ambiente hospitalar ainda pressupõe 
menos sofrimento no Brasil

• As questões de inequidade social são cruéis no Brasil
• A mortalidade de populações vulneráveis 

(quilombolas, indígenas, favelados) ainda é 
galopante

• O acesso à saúde ainda não é equânime
• A expectativa de vida varia muito numa mesma 

cidade



O QUE VOCÊ 
FARIA?

• Atuando na área pública, o médico vê uma oportunidade de 
valorização profissional ao ser convidado para atuar em um 
plano de saúde privado, cujo maior cliente é uma empresa 
produtora de eletrodomésticos, que praticamente 
movimenta a economia da cidade de 50 mil habitantes. Após 
um mês de trabalho satisfatório, pois está ganhando bem e 
consegue finalmente ter uma agenda organizada, ele é 
chamado para uma reunião em que os diretores do plano 
pedem que ele organize a agenda de outra forma, com 
consultas mais longas (em torno de 20 minutos) para os 
funcionários mais graduados e “ligeiramente” mais curtas 
para os da produção. “Quinze minutos está ótimo, né, 
Doutor? Dentro do que a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) preconiza: quatro atendimentos por hora.”

• Resposta: trata-se de uma discriminação e não deve ser 
aceita pelo médico, além de interferir na qualidade da sua 
prática e atenção às pessoas.



OS PRINCÍPIOS 
DE MFC COMO 
FERRAMENTAS 

ÉTICAS

• O MFC precisa ter convicção sobre os princípios de 
sua especialidade e esforçar-se para que eles seja 
aplicados

• 1º princípio: O Médico de Família e Comunidade 
é um clínico qualificado

• 2º princípio: A atuação do Médico de Família e 
Comunidade é influenciada pela comunidade

• 3º princípio: O Médico de Família e Comunidade 
é recurso de uma população definida

• 4º princípio: A relação médico-pessoa é 
fundamental para o desempenho do Médico de 
Família e Comunidade



OS PRINCÍPIOS 
DE MFC COMO 
FERRAMENTAS 
ÉTICAS

• Zelar pelo uso da Medicina Baseada em 
Evidências (MBE) através do 3º princípio é a real 
materialização do “não causar danos”

• Solicitar exames laboratoriais a partir de 
evidências sólidas, lembrando da prevenção 
quaternária

• Encaminhar às especialidades considerando 
a equidade e resolutividade do MFC como 
recurso da população

• Prescrever medicações dentro do alcance 
possível ao SUS e à aquisição das famílias

• É papel do MFC compartilhar informações de 
qualidade com gestores e gerentes dos serviços 
de saúde, com a população e equipe da APS



O QUE VOCÊ FARIA?

• Paulina, 22 anos, é separada do primeiro marido, com quem teve duas filhas, 
Ana Célia, 3 anos, e Isabelle, 1 ano e 6 meses. Agora vive com Douglas, 19 anos. 
Em uma consulta médica, ela revela que desconfia que ele abusa sexualmente 
das filhas. 

• Resposta: Trata-se de uma suspeita, sendo necessário explorar 
convenientemente as evidências sem colocar os envolvidos mais vulneráveis do 
caso, as crianças, em risco. Deve-se envolver a equipe de forma cautelosa, 
ponderando se é válido abordar tal situação em reuniões amplas.



O QUE VOCÊ FARIA?
O médico de família e comunidade atende Maria, que desde criança sofre de lúpus eritematoso sistêmico, com importante comprometimento 
cutâneo em face e renal, mesmo com tratamento adequado. Ele recebe uma chamada para visita domiciliar, um tanto frequente pela gravidade 
do caso e pela recusa de Maria em internar-se. Porém, naquela manhã, a notícia era da morte de Maria. O médico foi pensando no caminho 
como seria atestar o óbito, mas lembrou como ela se queixava da aparência devido às lesões em face. Maria começou a trabalhar cedo como 
programadora e ganhou muito dinheiro desenvolvendo aplicativos para celular, o que era conveniente, pois não saía de casa. Ela tinha 
completado 22 anos há dois dias, e quando ele chega na casa, os pais imediatamente o levam para o quarto onde estava o corpo. Muitos frascos 
vazios e uma seringa pendente na dobra cubital do braço esquerdo denunciam... Sim, ela havia cometido suicídio. O pai estende uma carta de 
despedida, já um pouco borrada, provavelmente pelas lágrimas incontidas; o médico engole em seco, pois em um certo ponto Maria agradece 
aos cuidados que teve com ela: “Você me deu bem mais do que remédios; me prescreveu esperança”, e continua: “Mesmo assim, tive que aceitar 
que meus limites estavam num grau menor que os seu“, e continua dizendo: “Eu não suportava mais as dores pelo corpo e principalmente a 
aparência de monstro com que tinha de conviver todos os dias”. A mãe interrompe o médico, achando que ele já havia acabado a leitura, e diz 
que a filha tinha feito um seguro, cujos beneficiários eram ela e o esposo, seguro este de valor considerável, pois Maria tinha feito uma pequena 
fortuna com os aplicativos de celular. O médico (e certamente os pais) sabiam que o seguro não seria pago em caso de morte autoprovocada. A 
angústia dele aumenta quando retoma a leitura e Maria arremata a carta com um pedido para que ele omita a informação de suicídio, pois sabe 
que os pais não poderão se beneficiar do seguro: “Dr., sei da sua postura ética e profissional, de quanto foi difícil conseguir seu diploma e ter que 
estudar por toda uma vida. Eu, de certa forma, tive sorte com a informática, mas meus pais não estudaram, só têm esta casa, você conhece a 
história de luta deles. Atenda um último pedido: li na internet como me matar de forma eficaz e indolor, li também que você deveria preencher a 
minha declaração de óbito, pois foi o médico que me acompanhou; também sei que em caso de suicídio precisa chamar o IML, pois tem uma 
classificação maluca de morte violenta; para mim, violência é contra outra pessoa – cada um deve escolher o que é melhor para si. Mas não 
importa, o que peço, último pedido mesmo, e a esta altura deve estar com os papéis para fazer a minha declaração de óbito, não manda meu 
corpo para o IML, atesta o óbito como lúpus e complicações; desse modo, meus pais vão receber o seguro. Afinal, a ética que vale é a 
tranquilidade da consciência, especialmente para um médico, e mais ainda um médico de família”. O médico levanta os olhos e encara o pai e a 
mãe de Maria, percebe que estão sós, exceto pelo corpo inerte da jovem, não há irmã ou irmão, parente, vizinho; até na morte ela se escondeu 
do mundo. Rapidamente ele pensa que Maria, entre os quatro naquele quarto, é a que está na situação mais confortável. Agora a dor da decisão 
ficou com ele. E os pais aguardam ansiosos por sua atitude.



QUAL SUA 
DECISÃO?
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