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RESUMO 

PICKLER, Deisy Maria. A Etica nos Servic;os de Saude do Estado de Rond6nia, 
2005. 

Estudo empirico, qualitativo, de etica descritiva, com enfermeiros e profissionais de 
saude em geral, incluindo o administrador hospitalar do Hospital de Base "Dr. Ary 
Pinheiro" do Estado de Rondonia, uma organizac;Bo cujo atendimento e 100% SUS -
Sistema Onico de Saude e que atualmente vern enfrentado o serio problema da super 
lotac;Bo de pacientes principalmente no Pronto Socorro e UTI por ser este o unico 
para a cidade de Porto Velho e regiao. 0 texto analisa a inclusao da questao da 
eqi.iidade na area da saude, sobretudo nas politicas de saude. As dimens6es das 
desigualdades em saude tambem sao atribuidas a diferentes determinantes que 
podem corresponder a urn conjunto de fatores inter1igados as condi¢es de saude e 
adoecimento que definem as diferen~s na distribuic;Bo, organizac;Bo e utilizac;Bo dos 
recursos de saude. A existencia e a persistencia das desigualdades no acesso e uso 
dos servic;os de saude, mais recentemente, sao urn dos principais pontos de atenc;Bo, 
das investiga¢es academicas e dos pr6prios administradores dos servic;os de saude. 
Todos os individuos de uma sociedade devem ter justa oportunidade para 
desenvolver seu pleno potencial de saude e, n o aspecto pratico, ninguem deve estar 
em desvantagem para alcanc;B-Io. Este trabalho tern o objetivo de identificar os 
problemas eticos vivenciados por esses profissionais a fim de, com os resultados, 
abrir OS olhos de administradores e demais profissionais quanto a importancia da 
etica no atendimento diario a clientes/pacientes, familiares e usuarios do Sistema 
Onico de Saude, conscientizando-os a requererem solu¢es imediatas, usualmente 
exploradas na literatura bioetica, cujo estudo, abarca a etica medica, mas nao se 
limita a ela, estendendo-se muito alem dos limites tradicionais que tratam dos 
problemas deontol6gicos que decorrem das rela¢es entre os profissionais de saude 
e seus pacientes. 

Palavras-chave: Etica em Administrac;Bo Hospitalar, Servic;os de Saude, EqUidade, 
Bioetica e Ciencia. 
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INTRODU<;AO 

1.1 0 Problema 

A no98o de que a pessoa enferma necessita de abrigo e cuidados 

parecem acompanhar a hist6ria da humanidade. Nos diferentes momentos 

hist6ricos, as institui96es sociais destinadas a esse fim configuram-se com 

diversidades em suas finalidades e formas de organiza98o, reflexo das realidades 

econ6micas e sociais do contexto em que se inserem. 

Segundo Antunes (1991), todas as cidades, em todas as epocas, 

mobilizam-se de alguma maneira para tentar dar conta da necessidade de 

aten98o aos doentes, sendo que os templos, conventos e mosteiros estao entre 

as primeiras institui96es a receber essas pessoas, providenciando-lhes aten¢es 

especiais. As organiza96es especificamente medicas surgem, por motivos de 

ordem economica e militar, no Imperio Romano. 

Contudo, na ldade Media ainda e vigente a convic98o de que a existencia 

espiritual eo remedio por excelencia para doen98s e outros infortunios, o que faz 

com que os hospitais de entao sejam mantidos, em sua maioria, pela cristandade. 

Como decorrencia do ensino universitario a cargo de medicos leigos e da 

retrata98o, os hospitais cristaos sao paulatinamente transferidos para a al98da da 

administra98o publica municipal. Mas, esse processo de transforma9ao nao leva 

as altera¢es imediatas no funcionamento dos hospitais, pois a seculariza98o das 

institui¢es cristas de assistencia nao fazem com que as igrejas e suas confrarias 

deixem o cenario (Antunes 1991). 

Durante quase toda a ldade Moderna, os hospitais mantem seu carater de 

entidade promotora de assistencia social. Contudo, as transforma¢es sociais e 

econ6micas do Renascimento os afetam, alterando sua inser98o no cotidiano 

urbano. Apesar de todas essas mudan98s, nao e na ldade Moderna que a fei98o 

institucional do hospital adquire sua aparencia contemporanea (Antunes 1991 ). 

0 periodo de reorganiza98o do hospital, quando ele passa de abrigo 

caridoso a estabelecimento medico destinado ao tratamento e a recupera9ao dos 

doentes, ocorre durante os seculos XVIII e XIX. As polfticas populacionais de 

entao visam aumentar o numero de habitantes como base para o poder estatal, o 
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desenvolvimento economico e a for~a militar. E nesse conte:xto que o desejo de 

promover a saude dos cidadaos inspira novos programas de saude publica, 

higiene e cuidados medicos (Risse 1995). 

Com a crescente incorpora~ao tecnol6gica, o hospital passa a ser uma 

institui~o de servi~s com alta fun~o social e caracterfstica tecnicas, 

administrativas e economicas gerais similares as de outras organiza~oes de 

neg6cios, assim necessita da dire~ao de pessoas qualificadas para sua 

administra~o. A tendencia passa a ser a de transformar profissionais 

especificamente para a administra~o hospitalar. 

Como todos os administradores, o da area hospitalar tambem enfrenta 

situa¢es que lhe trazem dilemas eticos. A uma op~o tida como eticamente 

adequada, frequentemente opoe-se urn outro curso de a~o possfvel, ou talvez 

varios outros, que tambem podem ser vistos como corretos, pois os dilemas 

envolvem distintos valores e/ou princfpios eticos por vezes conflitantes. Urn 

administrador etico e aquele que se conduz eticamente 0 tempo todo, e nao 

apenas quando lhe e conveniente. 

Ao se levar em conta a razao de ser dos hospitais, fica patente a 

presen~a da etica no cotidiano da gestao destes servi~s de saude. E muito diffcil 

separar a etica na assistencia da etica na administra~o hospitalar, ja que a 

proposta primaria dos servi~os de saude e cuidar das pessoas e este cuidado 

pode ser afetado, positivamente ou negativamente, pelas decisoes 

administrativas. 

Nas situa~oes de dilemas e conflitos, os administradores estao a frente de 

duas op¢es: ou fomentam o processo decis6rio etico ou o retardam. A 

responsabilidade deste profissional, entao, torna-se crucial, pois e por seu 

intermedio que os valores, os principios, a visao e a missao do hospital circulam 

pela organiza~ao e sao colocados em pratica. 

A sociedade nao ve com bons olhos os hospitais que interpoem suas 

preocupa~oes economicas ou polfticas como empecilho para a excelencia tecnica 

e etica da assistencia prestada a comunidade. Ao contrario, espera-se que o 

hospital tenha uma atitude de zelo na defesa das pessoas e da saude destas 

neste sentido, o administrador torna-se responsavel por implementar politicas e 

a¢es administrativas que zelem pelos direitos da cidadania dos pacientes. 
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E esta responsabilidade nao se concretiza apenas pela edi98o de normas, 

rotinas e implanta9ao de sistemas de avalia98o e controle, mas come9B pela 

maneira como os funcionarios e os profissionais sao tratados pela organiza98o, 

pois isto se reflete no tratamento dispensado aos pacientes. Se os valores 

organizacionais em destaque forem os economicos, desconsiderando-se os 

profissionais e funcionarios como sujeitos e encarando-os como meros recursos 

dentre OS fatores de produ9a0, e pouco provavel que se alcance 0 respeito a 

autonomia dos pacientes nos hospitais. 

Dentre os direitos dos usuarios que podem ser garantidos em urn projeto 

de humaniza9a0 dos servi9QS de saude esta 0 direito a privacidade das 

informa¢es. Este e urn princlpio derivado da autonomia, e engloba a intimidade, 

a vida privada, a honra das pessoas, significando que sao OS pr6prios indivlduos 

que tern direito de decidir que suas informac;Oes pessoais sejam mantidas sob seu 

exclusivo controle, como tern direito de comunicar a quem, quando, onde e em 

que condi9oes as informa9oes pessoais devam ser reveladas. 

A Bioetica passou a ser ajustada em seu teor pelo avan90 das pesquisas 

cientrficas envolvendo o ser humano. E notavel a mudan9B na fun98o e na 

aplica98o da Bioetica. 0 que antes se resumia a uma ciencia enclausurada em 

seus conceitos e fechada na sua aplica98o, passa a partir da evolu9ao das 

pesquisas em prol do conhecimento do ser humano a ser uma ciencia aberta a 

novos acontecimentos e mutavel, a medida que novos desafios lhes sao 

impostos. Com uma fundamenta9ao te6rica calcada numa revisao bibliografica 

atual e s61ida, o presente trabalho conta tambem com uma pesquisa de campo 

que lhe confere a autenticidade necessaria as hip6teses que sao imputadas no 

corpo da disserta9ao. Outro aspecto importante da Bioetica e que ela nao esta 

restrita as Ciencias da Saude. Desde que nasceu, quer olhar para a vida e para 

tudo, para todas as areas do conhecimento que, de uma forma ou de outra, tern 

implica9oes sobre a vida. A sua atua98o tern que estar diretamente ligada a vida. 

Esse e urn dos pontos principais a serem abordados neste trabalho, que nao 

pretende ser unico e completo, mas tern por objetivo somar aos ja editados. A 

missao de formular e implementar normas bioeticas tern constituldo, na 

atualidade, nao apenas no Brasil, mas em diversas outras na9oes, urn verdadeiro 

desafio para uma a98o multidisciplinar organizada. Simultaneamente filos6fica, 
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tecnica, cultural e polftica, esta tarefa deve incluir, alem dos julgamentos eticos 

dos profissionais da saude, OS enfoques do direito e nao pode prescindir da 

opiniao da sociedade. 

1.2 Hip6tese 

A conduta e a fidelidade a certos valores, como a obriga~o fiduciaria de 

agir no interesse do paciente; a importancia da honestidade nas relac;oes entre os 

profissionais de saude e o paciente, o direito deste receber informac;oes que 

possibilitem a escolha entre opc;oes clinicamente razoaveis e de suma 

importancia nao impor 0 fardo etico das praticas nos hospitais unicamente a 

consciencia individual dos profissionais de saude. 

Como exemplo, pode-se citar, tentativas de limitar servic;os nascem de 

boas intenc;Oes, como eliminar os desperdfcios e diminuir o consumo da 

assistencia medico-sanitaria, tornando-a, assim, suportavel para os orc;amentos. 

No entanto, os estfmulos para se gastar menos podem se tornar extremamente 

perigosos para os pacientes, principalmente se nao houver a contra-partida 

equivalente para a melhoria da qualidade da assistencia prestada. 

0 teste etico das ac;oes administrativas na aten~o a saude deve tamar 

em conta o impacto destas sabre a assistencia prestada aos pacientes e a pratica 

clfnica dos profissionais de saude. 

E premente pautar a administra~o hospitalar por uma etica que se 

mostre capaz de harmonizar a excelencia do cuidado a saude com a excelencia 

da organiza~o, por meio do dialogo inclusive e do manejo adequado de 

princfpios e valores, como a honestidade, a autenticidade, a integridade, a 

coerencia pessoal, a justic;a e a equidade. 

A pesquisa deve atender tambem um questionamento para definir e 

identificar as principais situac;oes eticamente incorretas que ocorrem diariamente 

num hospital onde praticamente 100% sao pacientes usuaries do Sistema unico 

de Saude (SUS). 
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1.3 Objetivo Geral 

0 objetivo geral desse estudo e identificar e analisar a existencia e 

persistencia das desigualdades no acesso e uso dos serviyos de saude 

contribuindo para uma melhora no atendimento de medicos e profissionais de 

saude em geral para com os pacientes/clientes e tambem na gestae hospitalar. 

1.4 Objetivos Especificos 

Os passes a serem seguidos na busca de se alcanc;ar o objetivo geral 

descrito anteriormente, lista-se a seguir, os objetivos especificos deste trabalho: 

- pesquisar e identificar bibliografias para embasamento e argumenta~o 

do presente trabalho; 

- conhecer o funcionamento no dia-a-dia desta institui~o hospitalar no 

norte do Pais para se possivel, proper recomenda9()es que colabore para a 

melhoria da situa9ao levantada; 

- identificar os processes criticos de atendimento a paciente/cliente da 

institui~o hospitalar; 

- conscientizar profissionais de saude, medicos e gestores da importancia 

da eticidade em todos os aspectos; 

1.5 Justificativa 

Entendo a saude como urn direito humane, economico e cultural 

diretamente vinculado ao direito fundamental a vida e portanto passive! de ser 

exigida de forma integra e imediata, questionando o carater de progressividade na 

efetiva~o do direito a saude bern como a efetiva~o dos principios de 

universalidade, integralidade, eqOidade e participa~o social. 

Foi com esta base que decidi me aprofundar na questao etica da area da 

saude aqui na capital do Estado de Rondonia. Devido a grande dificuldade que a 

popula9ao encontra nos serviyos de saude com bastante intensidade, mas 

tambem em todos os demais aspectos desde a infra-estrutura, saneamento 

basico, educa9ao, transporte e ate mesmo lazer. E devido a essas dificuldades, 
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que causaram grande impacto quando cheguei na cidade, observei que atingem 

profissionais de saude, enfermeiros, medicos e administradores a faltarem com a 

etica nos servi~s prestados. 

A pesquisa procura apurar, atraves de questionamentos em relayao aos 

papeis de cada colaborador dentro do hospital; as condi~es do ambiente de 

trabalho, principalmente nas UTis; o processo de comunicayao, coleguismo e o 

direito de expressao, quais pontos deverao ser trabalhados pelo hospital para a 

melhoria no atendimento de usuaries, pacientes/clientes e familiares do Sistema 

Onico de Saude. 
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2. 0 CAMPO DA ETICA 

Os problemas eticos caracterizam-se pela sua generalidade e isto os 

distingue dos problemas morais da vida cotidiana, que sao os que se nos 

apresentam nas situac;oes concretas. Mas, desde que a soluc;ao dada aos 

primeiros na moral vivida, a etica pode contribuir para fundamentar ou justificar 

certa forma de comportamento moral. Assim, sea etica revela uma relac;ao entre 

o comportamento moral e as necessidades e os interesses sociais, ela nos 

ajudara a situar no devido Iugar a moral efetiva, real, de urn grupo social que tern 

a pretensao de que seus princfpios e suas normas tenham validade universal, 

sem levar em conta as necessidades e interesses concretos. Por outro lado, se a 

etica, quando trata de definir 0 que e 0 born, recusa reduzi-lo aquilo meu interesse 

pessoal, exclusivo, evidentemente influenciara na pratica moral ao rejeitar urn 

comportamento egofsta como moralmente valido. 

Por causa de seu carater pratico, enquanto disciplina te6rica, tentou-se 

verna etica uma disciplina normativa, cuja fun<;ao fundamental seria a de indicar 

o melhor comportamento do ponto de vista moral. 

0 etico transforma-se assim numa especie de legislador do 

comportamento moral dos indivfduos e da comunidade. Mas a fun<;ao 

fundamental da etica e a mesma de toda teoria: explicar, esclarecer ou investigar 

uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. Por outro 

lado, a realidade moral varia historicamente e, com ela, variam os seus princfpios 

e normas universais, deixando de lado a experiemcia moral hist6rica, afastaria da 

teoria precisamente a realidade que deveria explicar. 

A etica e teoria, investigac;ao ou explicac;ao de urn tipo de experiencia 

humana ou forma de comportamento dos homens, o da moral, considerado porem 

na sua totalidade, diversidade e variedade. 

A etica parte do fato da existencia da hist6ria da moral, isto e, toma como 

ponto de partida a diversidade de marais no tempo, com seus respectivos valores, 

princfpios e normas. Como teoria, nao se identifica com os princfpios e normas de 

nenhuma moral em particular e tampouco pode adotar uma atitude indiferente ou 

ecletica diante delas. 
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2.1 Definicao da Etica 

Assim com a palavra "moral" vern do latim, a palavra "etica" vern do grego 

(ethos) e se refere aos costumes, a conduta da vida, as regras do 

comportamento. Etimologicamente ela indica a mesma realidade que a palavra 

moral. Muitos autores empregam estas palavras uma pela outra, quase como 

sinonimos. A etica abrange, entao, tres conceitos: 

1. A pesquisa de normas ou de regras do comportamento, a analise dos 

valores, a reflexao sobre os fundamentos dos direitos ou dos valores. 

2. A sistematiza~o da reflexao. 

3. A pratica concreta e a realiza~o dos valores. 

Assim como os problemas te6ricos marais nao se identificam com os 

problemas praticos, embora estejam estritamente relacionados, tambem nao se 

pode confundir a etica e a moral. A etica nao cria a moral. Conquanto seja certo 

que toda moral supoe determinados princfpios, normas ou regras de 

comportamento, nao e a etica que os estabelece numa determinada comunidade. 

A etica depara com uma experiencia hist6rico-social no terrene da moral, ou seja, 

com uma serie de praticas marais ja em vigor e, partindo delas, procura 

determinar a essencia da moral, sua origem, as condiy6es objetivas e subjetivas 

do ato moral, as fontes da evolu~o moral, a natureza e as funy6es dos jufzos 

marais, os criterios de justificayao destes jufzos e o princfpio que rege a mudanya 

e a sucessao de diferentes sistemas marais (Vazquez, 2001). 

Segundo Vazquez "a etica e a teoria ou ciencia do comportamento moral 

dos homens em sociedade". Ou seja, e ciencia de uma forma especffica de 

comportamento humane. 

Nao se deve confundir aqui a teoria como seu objetivo: o mundo moral. 

As proposiy6es da etica devem ter o mesmo rigor, a mesma coerencia e 

fundamenta9ao das proposi96es cientfficas. 

Mas, por outre lado, e com freqOencia que se distingue etica e moral. 

Assim, certos fil6sofos tendem a limitar a etica aos dois primeiros campos da 

palavra "moral". A etica e, entao, "a ciencia do berne do mal", ou a "ciencia da 

moral". Ou, ainda, se lim ita ao estudo dos fundamentos da moral. 
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2.2 Defini~ao da Moral 

A palavra "moral" vern do latim (mos, moris) e designa os costumes, a 

conduta da vida, as regras do comportamento. Ela se refere ao agir humano, aos 

comportamentos cotidianos, as op¢>es existenciais. Ela faz pensar de maneira 

espontanea em normas, regras do comportamento, principios, valores. 

A consulta de diversos autores e dicionarios permite resgatar a seguinte 

ideia central: a moral se relaciona diretamente aos atos humanos, ao agir 

humano. Em urn sentido geral, ela refere-se ao "bern" e ao "mal", refere-se, ainda, 

"ao que e necessaria fazer'' 1 por oposic;So a "o que e" 1 "o que se faz". 

A moral e antes de mais nada uma pesquisa. A moral, na verdade, nao e 

urn conjunto de tabus, urn c6digo de regras arbitrarias, originarias nao se sabe de 

onde, que se impoe cegamente aos seres humanos. Ela e uma procura daquilo 

que e necessaria fazer, uma pesquisa daquilo que e certo. 

Pode-se defini-la tambem, a partir dos resultados desta pesquisa - ainda 

que estes resultados sejam provis6rios. Em outros termos, pode-se defini-la como 

urn conjunto organizado, sistematico, hierarquizado de regras ou de valores. 

A palavra "moral" nos envia, enfim, a uma pratica. Ela se refere a uma 

experiemcia concreta do cotidiano. 

2.3 Defini~ao de Deontologia 

A palavra deontologia, do grego (deon-deontos), significa tambem regras: 

dever, obrigac;Bo, aquilo que se deve fazer. Etimologicamente ela e, entao, quase 

sinonimo de moral ou etica. E, com efeito, certos autores lhe dao este amplo 

sentido (Guy Durant, 1995). 

Historicamente, entretanto, a palavra foi rapidamente ligada a experiencia 

dos profissionais liberais tradicionais: medicina, direito, escrevente de cart6rio; 

mais tarde se estendeu a algumas outras: enfermagem, arquitetura etc. Ela 

indica, entao, o conjunto de deveres ligados a uma profissao. De maneira mais 

precisa, a deontologia e a reflexao sobre essas regras; e a pesquisa das 

exigencias etica ligadas ao exercicio de uma profissao. Fala-se, entao, 
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indistintamente de deontologia medica, de etica medica ou de moral medica 

(Pinho e Nascimento, 1997). 

Corrente mente fala-se de deontologia como a "ciencia dos deveres". Em 

sentido jurfdico, ela e estendida como extensao do direito profissional. A 

preocupa980 da deontologia nao e com a qualidade etica da a980, mas com sua 

corre9ao, tendo em vista a rela9ao entre a profissao e a sociedade. (Fortes, 

1998). 

Os profissionais de saude geralmente tern sua pratica profissional regida 

pelas normas deontol6gicas estabelecida em seus "c6digos de etica". Convem 

ressaltar, porem, que nao e comum a todos os pafses a previsao de san96es para 

as viola¢es ao determinado nestes c6digos deontol6gicos. No Brasil, as normas 

gozam de poder coercitivo, com a garantia, pelo poder estatal, de san¢es as 

viola¢es. lsso porque, segundo a legisla98o brasileira, a fim de legalizar o 

exercfcio de sua profissao, todo profissional de saude esta obrigado a inscrever

se no 6rgao regional de sua categoria, o conselho profissional. Os conselhos 

representam 6rgaos de classe que, em conformidade com a legisla98o e a etica, 

fiscalizam o exercfcio profissional, podendo punir ou mesmo impedir o exercfcio 

da atividade de qualquer urn dos profissionais sob sua jurisdi98o. 0 Conselho 

Federal configura o 6rgao maximo, com jurisdi98o em todo pais. Cada profissao 

conta com seu respective conselho nas diferentes jurisdi96es. Os administradores 

hospitalares ficam sujeitos as determina¢es dos c6digos de etica profissional de 

sua profissao de base. lsso tambem vale para os outros profissionais de saude, 

como o enfermeiro, que venha a desempenhar fun96es de administra98o 

hospitalar (Fortes, 1998). 

Essas peculiaridades da realidade brasileira nao impedem que o 

administrador hospitalar conte com uma etica profissional codificada, a exemplo 

do que ocorre em outros pafses (Fortes, 1998). 

Devido as particularidades mencionadas, no entanto, nao ha previsao de 

san96es ou penalidades para o administrador hospitalar que nao cumprir as 

determina96es do c6digo, que fica reduzido apenas ao papel de declara98o de 

inten96es ou de guia e orienta98o diretiva para as a96es. De fato, a Federa98o 

Brasileira de Administradores Hospitalares nao constitui urn conselho profissional 

com as fun¢es de fiscaliza98o do exercicio da administra98o hospitalar. Ela e 
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uma entidade que congrega os administradores hospitalares com vistas a sua 

forma98o e ao aprimoramento profissional (pinho e Nascimento, 1997). 
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3. CARACTERIZACAO DO SETOR HOSPITALAR 

3.1 Defini~ao de Hospital 

Para a OMS - Organiza~ao Mundial de Saude, Hospital e: 

" ... parte integrante de uma organiza~o medica e social, cuja missao 

consiste em proporcionar as popula¢es uma assistencia medico-sanitaria 

completa, tanto curativa como preventiva, e cujos servi~s externos irradiam ate o 

ambito familiar; o Hospital e tambem um centro de forma~ao de pessoal medico

sanitaria e de investiga~o bio-social". 

Para Theophila apud Almeida (1983), Hospital e: 

"... uma institui~ao destinada ao diagn6stico e tratamento de doentes 

internos e externos; planejada e construlda ou modernizada com orienta~o 

tecnica; bern organizada e convenientemente administrada consoante padroes e 

normas estabelecidas, bern oficial ou particular, com finalidades diversas; grande 

ou pequena; custosa ou modesta para atender os ricos, os menos afortunados, os 

indigentes e necessitados, recebendo doentes gratuitos ou contribuintes; servindo 

ao mesmo tempo para prevenir contra a doen~ e promover a saude, a pratica, a 

pesquisa e o ensino da medicina e da cirurgia, da enfermagem e da dietetica, e 

das demais especialidades afins". 

0 Hospital e definido, ainda, como uma: 

"lnstitui~ao que presta assistencia medica e cirurgica as pessoas doentes 

ou acidentadas. 0 Iugar onde um h6spede era recebido chamou-se em latin 

hospitium, em frances hospice, e, mais tarde, Hospital, no sentido de hospedaria". 

3.2 Surgimento do Hospital 

0 Hospital surgiu em 1780 na Fran~ como instrumento terapeutico, 

destinado a curar (Foucault, 1982). 

Ate o seculo XVIII, o Hospital nao era uma institui~o medica, mas sim, 

institui~o de assistencia aos pobres. 0 paciente nao era visto como um doente 

que precisava ser curado, mas um pobre que estava morrendo e que precisava 

de assistencia material e espiritual. 
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0 corpo cHnico era constituido por religiosos e leigos, que nao estavam 

destinados a curar o doente, mas apenas assisti-lo ate o ultimo memento. A 

medicina era uma pratica profundamente individualista, Ionge dos hospitais 

(Foucault, 1982). A partir do final do seculo XVIII surge o Hospital medico na 

Fran9Ci. 

3.3 Hospital no Brasil 

Segundo Medici (1994), no Brasil o surgimento dos Hospitais privados 

esta ligado a medicina liberal, assim com a aten9§o dedicada ao setor de saude 

por entidades beneficentes e filantr6picas, em geral pertencente a alguma 

institui9§o religiosa. 

Segundo Medici, ( 1994), 62,1% dos leitos existentes no Brasil sao de 

entidades beneficentes e filantr6picas, porem, os hospitais privados dependem 

cada vez mais do Estado para seu funcionamento. 

Comparado com outros tipos de organiza~oes, os Hospitais sao 

diferenciados pelas dimensoes: demografica, poHtica, social, tecnol6gica, 

ambiental e economica. Dimensoes estas que alem de influenciarem muitos 

aspectos, determinam o investimento do setor (Bittar & Mieldazis, 1992). Estas 

devem ter uma gestae orientada para o meio ambiente e adaptarem-se as 

mudan9CiS de todas aquelas dimensoes, principalmente, as questoes 

epidemiol6gicas (Dussault, 1992). Devidos a tais aspectos, os hospitais devem 

possuir formas organizacionais flexiveis, adaptativas e permeaveis ao ambiente. 

0 sistema de saude brasileiro se encontra no mais alto nivel de degrada9§o e 

abandono. Uma maneira de se visualizar a questao etica e atraves das 

organiza~oes hospitalares. Em 1983 Almeida ja alertava para a crise que o setor 

hospitalar vinha passando, escassez e incertezas de recursos para a manuten9§o 

o imobilismo dos responsaveis, eram os dois maiores problemas. 

Ha milhoes de desassistidos que em 1980 ja somavam 40 milhoes de 

brasileiros segundo o ministro da saude que nao tinha acesso a servi~s da 

saude e assistencia medica. Aliado ao processo de abandono do setor pelos 

responsaveis, coexiste a rna gestae dos recursos e o pessimo gerenciamento dos 

processes administrativos nas organiza¢es. Os medicos, mal remunerados, 
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veem-se obrigados a atender estes clientes/pacientes, em uma situa~o de nao 

conformidade com a etica medica, em fun~o dos recursos precarios e do 

excesso de atendimentos. 

Cabe ressaltar que esta existindo uma mudan98 na postura de nossos 

govemantes, com relac;ao a esta situa~o. lnvestimentos por parte do govemo 

estadual e federal vern acontecendo, de forma Umida na saude, mais 

precisamente nos Hospitais. o setor, apesar da situa~o, vern se modemizando. 

Estao se informatizando, preparando-se para o futuro, o Hospital Eletronico. E 

esta modemiza~o esta requerendo por parte dos Hospitais pessoas qualificadas, 

preparadas para poderem atuar de forma condizente com os recursos 

tecnol6gicos. Esta modemizac;ao tern um custo. Gusto de treinamento, e se for 

preciso em ultimo caso contrata~o de pessoal novo. 

Para os Hospitais que atuam em parceria como SUS- Sistema Onico de 

Saude, fica diffcil a modemizac;ao pois, os mesmos nao tern a sua disposi~o 

recursos para investimentos tecnol6gicos, muito embora necessarios, haja visto 

que os mesmos mal recebem pelo atendimento prestado ao cliente/paciente. 

3.4 Tecnologia da lnformacao em Saude 

Em relac;ao as func;oes, os Sistemas de lnformac;ao podem ser usados 

como instrumento de gerenciamento na administra~o dos servic;os de saude e 

como suporte a pratica assistencial, coletando, armazenando, processando, 

recuperando e disponibilizando informac;oes necessarias, em tempo real. 

Uso na administra~o: 

• Sistema de escala de pessoal 

• Censo diario 

• Pagamento de funcionarios 

• Sistema de classificac;ao de clientes/paciente por doen98 

• Sistema de controle de infe~o hospitalar 

Na pratica assistencial: 

• No auxflio ao profissional, desde o levantamento inicial das 

necessidades do cliente/paciente ate a avaliac;ao do cuidado prestado e resultado 

final. 
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lmportancia na informac;ao da saude: 

• Para tomada de decisoes 

• Para atendimento ao cliente/paciente 

• Reduc;ao de custos 

• Acesso rapido a informac;So do cliente/paciente 

• Evitar reincidencia de exames em geral 

• Acertividade do diagnostico 

• Rapidez no diagnostico 

3.5 Hospital do Futuro 

Mais proximo da casa do doente, procurando fazer diagnosticos mais 

precoces e acurados, permitindo uma intervenc;So mais oportuna, bern como 

promovendo mudanc;as no estilo de vida das pessoas e nos cumprimentos da 

etica. Para Duarte (1999), "leitos sendo fechados continuamente, em todo o 

mundo, com melhora na saude". 

Perfil do Hospital de Futuro: 

• Procedimentos mais complexes realizados em ambulatories 

• Tratamento mais complexes sendo realizados em hospital-dia 

(atendimento ambulatorial) 

• Clientes/pacientes ainda em convalescenc;a de cirurgias complexas 

completando a terapeutica prescrita em casa 

• Aqueles que nao tern condic;oes de ir para casa, permanecem em 

unidades de baixa complexidade, com atendimento de enfermagem 

Hospital sem parades - e o hospital informatizado. 0 contato entre o 

medico e o cliente/paciente passa a ser atraves da informac;ao. Do uso de urn 

recurso. Aplicativo de Gestao Hospitalar, como auxflio no processo de 

atendimento do cliente/paciente. 

As instituic;oes hospitalares, em vias de modemizayao, necessidade 

premente, veem-se ofuscadas pela corrida da modernizac;So. 

Como em qualquer organizayao, a informac;So e seu bern mais precioso, 

e uma organizac;ao hospitalar, e tambem deve ser encarada como tal. Para o 
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cliente/paciente sera de grande valia obter-se de forma adequada estas 

informayaes, resultando em melhoria no seu atendimento, com vistas a urn 

diagn6stico mais rapido e eficiente. 

3.6 0 Hospital Como Empresa 

As transformayaes pelas quais tern passado a organiza98o hospitalar, 

com a introdu9ao de matizes administrativos, financeiros e economicos em seu 

dia-a-dia- e a conseqOente incorpora98o dos profissionais que dao conta destes 

aspectos -, provocam algumas inquietudes e questionamentos. Seria o hospital 

realmente uma Empresa? 

A complexidade da medicina atual requer nao somente urn plantel de 

profissionais qualificados, mas tambem urn importante aporte de meios tecnicos e 

economicos, infra-estrutura e organiza9ao cientffica e burocratica compatfveis 

com as tarefas a cumprir (Sala 1994). 

Alguns economistas, com base em modelos organicistas, consideram o 

hospital uma empresa com objetivos pr6prios, que podem ser expresses em 

resultados a serem alcan9ados. Entre os objetivos estao a maximiza9ao do lucre, 

a fim de facilitar a produ9ao maxima de servi9os, e a maximiza98o da qualidade. 

Dessa forma, os medicos sao vistos como produtores de urn tipo de servi90 e 

consumidores de outros produzidos pelo hospital (Levy, 1981). 

Para fazer frente as dificuldades financeiras, a rna qualidade, a falta de 

eqOidade e a ineficiencia nos servi90s, o setor saude tern implantado a proposta 

do hospital coo empresa social de saude, tornando impossfvel conceber seu 

desenvolvimento institucional e sua gestae de forma isolada do enfoque 

empresarial. Muitos defendem que o hospital tera sua viabilidade facilitada se for 

concebido como uma empresa, do tipo que assume com a coletividade urn papel 

na produ98o de servi9QS, com seus dirigentes desenvolvendo urn planejamento 

criativo, uma organiza98o racional, uma dire98o eficiente e urn rigoroso controle 

de qualidade (Lima-Gon9Bives e Ache 1999). 

0 hospital e parte da organiza9ao medica social, e sob tal designa9ao, 

independentemente de sua denomina98o, esta todo estabelecimento dedicado a 

aten9aO medica, ambulatorial ou por meio de interna9aO, nao importando se e 

23 



publico ou privado, seu nivel de complexidade, se declara fins lucrativos ou nao, 

se esta aberto a toda a comunidade ou circunscrito a urn setor dela. 0 

fundamental e que oferec;a internayao, urn dos objetivos principais desta 

instituiyao (Zoboli, 2002). 

Portanto, o hospital nao existe isoladamente; ao contrario relaciona-se de 

maneira integrada em urn sistema coordenado de unidades medicas a tim de 

garantir a assistencia a saude da coletividade. Dentro da estrutura do sistema de 

saude, o hospital e a institui9ao que tern sob sua responsabilidade a recuperayao 

do individuo. Dessa forma, deveria ser o servi90 com o menor fndice de ocupa9ao 

na hierarquia de urn sistema de saude, pois somente 1% dos problemas de saude 

requer aten9ao hospitalar, nao podendo ser resolvidos nos outros nfveis de 

atenyao. No entanto, na pratica dos servi90s de saude, devido a falhas na 

estruturayao e na organizayao da rede de aten9ao primaria, a realidade 

observada esta bern distante desse ideal do sistema hierarquizado, com hospitais 

universitarios de alta complexidade cuidando de problemas que poderiam ser 

resolvidos nas unidades basicas de saude (Zoboli, 2002). 

0 hospital abarca urn universo de variados recursos, elementos e 

dispositivos que se articulam em ayaes coordenadas com as finalidades de 

assistencia a saude, ensino e pesquisa nessa area, o que faz dele uma das mais 

complexas organizayaes da sociedade atual (Zoboli, 2002). 

Esta conceituayao do hospital situa sua complexidade e sua posiyao na 

estrutura do sistema de saude, porem nao responde ao questionamento inicial. 

Precisa-se ainda saber o que e uma empresa. 

Nas sociedade modernas, o processo produtivo e realizado no contexto 

das organiza9oes. As pessoas gastam a maior parte de seu tempo dentro de 

organiza9oes, pois delas dependem para nascer, viver, aprender, trabalhar, 

ganhar seu salario, curar doen9as, obter os produtos e os servi90s dos quais 

necessitam. E a propria necessidade primaria de cooperayao das pessoas, 

capazes de atingir seus objetivos somente com a colaborayao de seus 

semelhantes, que justifica o grande numero e a enorme importancia das 

organiza9oes (Chiavenato 1994). 

Uma organizagao e composta de duas ou mais pessoas que interagem 

entre si por meio de rela9oes reciprocas, a tim de atingir objetivos comuns 
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voltados para o exterior, para o ambiente que condiciona seu comportamento, 

pois ela nao existe apenas por existir, ara para atingir certas finalidade para as 

quais foi constitufda. Urn dos principais objetivos da organiza98o e a chave para 

que ela seja bern sucedida e produzir algo necessaria a sociedade. 

As organiza9oes podem se dedicar a produ98o de bens e produtos -

empresas industriais - ou de servi9os especializados - hospitais, escolas, 

universidades, clfnicas medicas entre outras. Cada urn dos diferentes tipos de 

organiza9ao deve produzir os bens para os quais e constitufdo, caso contrario 

perde seu sentido. 

A partir da no98o de empresa caracterizada pela busca de lucros e pela 

venda de seus produtos para urn mercado, e do hospital como uma completa 

organiza9ao social que tern por finalidade essencial a assistencia a pessoa, 

destacou-se pontos de convergencia e de distanciamento entre os dois conceitos: 

• 0 hospital, de fato, nao e uma institui98o que, como uma empresa 

tern seu fim em si mesma e em seus resultados financeiros. Ele se sustenta no 

interesse coletivo a saude e independentemente dos objetivos de tal interesse, 

mesmo que em contradi98o com a maximiza98o de suas atividades e receitas. 

• Como empresa, o hospital procura atender a uma demanda e o 

consumo de seus produtos e divisfvel. No entanto, sua qualidade e indivisfvel e 

caracteriza a produ98o de serviyos em uma regiao; 

• As possibilidades de urn hospital estabelecer Iuera podem ser 

limitadas pela forma de pagamento dos serviyos prestados, muitas vezes 

determinada pelos tomadores de servi9os, sejam publicos ou privados, como 

acontece com cooperativas medicas, seguro-saude eo SUS (Sistema Onico de 

Saude) que fixam tabelas de preyos que remuneram segundo o procedimento 

realizado; 

• Na organiza9ao e gestao do hospital ha certos instrumentos e 

procedimentos que, formalmente, sao pr6prios das empresas; 

• No hospital, nao ha uma autoridade unica, e o grupo medico interfere 

no processo de decisao, exercendo grande influencia em todos os nfveis 

organizacionais, gozando de consideravel autonomia em seu trabalho e da 

autoridade sobre outros profissionais. Na realidade, no hospital podem ser 
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identificados quatro centros de poder: a diretoria superior, os medicos, a 

administrac;So e os profissionais da enfermagem. 

3. 7 A Missao de Alguns Hospitais Brasileiros 

Conjunto Hospitalar de Mandaqui - SP 

"Utilizar o saber tecnico que dispomos para colaborar na manutenc;So e 

na recuperac;So da saude ou na minimizac;So do sofrimento das pessoas, 

garantindo as condi¢es dignas que o ser humano fazjus". 

Hospital Albert Einsten - SP 

"Pratica da medicina e gerayao de conhecimentos com excelencia de 

qualidade". 

Hospital Moinhos de Vento - RS 

"Promover a melhoria da qualidade de vida e a satisfac;So das pessoas, 

praticando a medicina atraves de uma organizac;Bo hospitalar auto-sustentavel". 

Santa Casa de Porto Alegre - RS 

"A Santa Casa de Porto Alegre, como hospital de referencia e excelencia, 

tern a missao de desenvolver e proporcionar assistencia medico-hospitalar, da 

melhor qualidade, para as pessoas de todos os grupos sociais, do Estado e do 

Pais, apoiada por programas de ensino e pesquisa". 

Hospital Professor Jorge Valente - BA 

"Preslar assistencia medica hospitalar, utilizando alta tecnologia e 

recursos humanos especializados, com permanente compromisso etico e social". 

Hospital Professor Jorge Valente - BA 

"Preslar assistencia medica hospitalar, utilizando alta tecnologia e 

recursos humanos especializados, com permanente compromisso etico e social". 
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3.8 Caracteristicas do Hospital em Estudo: uma unidade hospitalar 

0 Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro" encontra-se situado a Av. Gov. 

Jorge Teixeira de Oliveira no 3766, bairro Industrial na cidade de Porto Velho, 

Estado de Rondonia. Encontra-se subordinado tecnica, administrativa e 

financeiramente a Secretaria de Estado a Saude, conforme disposto na Lei 

Complementar Estadual no 224 de 4 de janeiro de 2000 e Decreta Estadual no 

9997 de 3 de julho de 2002. Foi criado em 1982 e e mantido desde entao pelo 

Governo do Estado de Rondonia (GERO) e pelo ministerio da Saude (MS), com 

recursos do Sistema Onico de Saude (SUS). 

0 hospital e responsavel entao por realizar uma presta98o de servic;o em 

amplitude geografica ampla, urn publico diversificado e com recursos escassos. 

Atende tambem cidades circunvizinhas do Acre, Amazonas, Mato Grosso e 

pacientes Originarios da Bolivia. Atualmente em fun98o da reforma do Pronto 

Socorro Joao Paulo II, esta atendendo as urgencias e emergencias que 

incorporou a partir de novembro de 2004. Esta e a situa98o vigente, poucos 

recursos, grande demanda por investimentos em atualiza9ao tecnol6gica. 

0 hospital possui 520, destes 1 00% sao para o atendimento de 

clientes/pacientes do convenio SUS e 17 sao ativos do setor de Unidade de 

Terapia lntensiva- (UTI) e que ainda nao conseguem suprir a demanda. 
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Tabela 1: Demonstrative do numero de leitos por clinica 

CLiNIC A No 

Ber9ario 45 
Pediatria I 35 
Pediatria II 17 
Maternidade 57 
Ortopedia 40 
Clinica Cirurgica 40 
Clinica Medica 32 
Unidade de Terapia lntensiva 17 
Psiquiatria 37 
UCE 6 
P.S.I 57 
P.S. II 59 

TOTAL 442 
Fonte: Gerencia de Enfermagem 

0 quadro de funcionarios e formado por urn total de 1. 758 colaboradores, 

incluindo medicos, fisioterapeutas, fonoaudi61ogos e terapeutas ocupacionais, 

todos admitidos atraves de concurso ate a data 31 de dezembro de 2004. 0 

numero de medicos e de 197, mas esta previsto para o ano de 2005 a 

contrata98-o emergencial de aproximadamente 20 medicos. 

Tabela 2: Demonstrative de Pessoal por Cargo Existente no Hospital de Base 

CATEGORIA ESTADUAL FEDERAL I PERON TOTAL 

Administrador 1 1 2 
Agente Ativo Adm. 18 1 19 
Agente Administrative 03 24 27 
Agente Portaria 18 1 19 
Agente Sanitario 1 1 
Agente Serv. Tecnicos 1 1 
Assistente Social 12 1 13 
Aux. Administrative 1 1 
Aux.Ativo Administrative 35 35 
Aux.Enfermagem 407 10 417 
Aux.O_p.Serv.Diversos 27 27 
Aux. Oficial Manuten9ao 3 3 
Aux. Servi9QS Gerais 187 187 
Aux. Services de Saude 77 77 
Biomedico 9 9 
Cirurgiao Dentista 5 5 
Datilografo 2 2 
Enfermeiro 110 3 113 
F armaceutico 9 9 
Farmaceutico Bioqufmico 14 14 
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Fisioterapeuta 11 1 12 
Fonoaudi61ogo 3 3 
Medico 181 20 217 
Motorista 11 3 14 
Nutricionista 4 4 
Oficial de Manutencao 33 33 
Prof. de 1 o a 4° Serie 3 3 
Psic61ogo 9 9 
Soci61ogo 1 1 
Tecnico Contabilidade 2 1 3 
Tec.em Equip.Ap.Medico 1 1 
Tecnico Enfermagem 393 393 
Tecnico Informatica 1 1 
Tecnico Laborat6rio 19 4 23 
Tec.Nutricao Dietetica 2 2 
Tecnico Previdencia 2 2 
Tecnico de Radiologia 12 1 13 
Tecnico Reabilitacao 1 1 
Tecnico Servic;o Saude 48 48 
Terapeuta Ocupacional 1 1 2 
Vigilante 2 2 
TOTAL 1631 119 3 1753 
Fonte: Recursos Humanos GAD/HBAP 

0 hospital atende em media 2.200 a 3.000 clientes/pacientes por mes. 

Destes, em media 1.1 00 clientes/pacientes sao internados. Os demais recebem 

apenas atendimentos ambulatoriais e de pronto-socorro nao necessitando de 

interna9ao. A estrutura organizacional e composts por uma Direyao Geral e a ela 

subordinados o Conselho Diretor, a Comissao Convenio Contas Medicas, a 

Comissao Controle lnfecyao Hospitalar e a Diretoria Executiva. A Comissao de 

Etica Medica existe e esta subordinada a Diretoria Executiva, mas, ainda nao 

consta no Organograma do Hospital, pois o mesmo estara passando por 

alterayees neste ano. 

Tabela 3: Demonstrativo do numero de internayees e atendimento ambulatorial no 

anode 2004. 

SET OR No 

lnternac5es 12.542 
Atendimento Ambulatorial (Servidor) 711 
Atendimento Ambulatorial 
. (C. Obstetrico) 7.958 
Atendimento Pronto Socorro 4.293 

TOTAL 25.504 

Fonte: Nucleo de Arqwvo Med1co e Estatfst1ca 
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------------------------------

0 hospital possui ainda o Servi~o de Ouvidoria cuja fun~ao e de prestar 

atendimento a pacientes, familiares/acompanhantes, quanto a denuncia, 

sugestoes e elogios ao trabalho publico. Possui ainda os servi~s de terapia 

ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia, todos coordenados pela 

Gerencia de Apoio Tecnico. 

Tabela 4: Demonstrative do numero de atendimentos/servi~os 

ATENDIMENTOS/SERVICOS No 

Terapia Ocupacional 6.609 
Fonoaudiologia 15.541 
Psicologia 18.859 
Fisioterapia 54.635 
TOTAL 95.644 
Fonte: Nucleo de ArqUivo Med1co e Estatfst1ca 

Tabela 5: Demonstrative do numero de atendimento na Ouvidoria 

VARIA VEL No 

Denuncias Solucionadas 77 
Denuncias Nao Solucionadas 22 
TOTAL 99 
Fonte: Nucleo de Reabilita~o 

30 



4. ETICA EM ADMINISTRACAO HOSPITALAR 

A dimensao empresarial na organiza98o e na estrutura dos serviyos de 

saude nao modifica as expectativas s6cias sobre os profissionais que neles 

atuam, que continuam com a mesma obriga98o etica de sempre: buscar a 

excelencia. 0 que muda e o caminho para alcan~a-la, que atualmente nao se 

restringe ao beneficia do paciente, mas passa, obrigatoriamente, pela gestao 

eficaz, eficiente e efetiva das organizac;Qes sanitarias. No entanto, a despeito de 

seu importante papel na arena etica e polftica da assistencia a saude, as 

instituic;Qes frequentemente nao sao alvo da merecida considera~ao nas 

discussoes e reflexoes sabre tais temas (Bulger e Cassel, 1995}. 

Tambem 0 papel e 0 significado da etica para OS administradores 

hospitalares parece nao estar Claro. Nao e evidente para OS administradores na 

area da saude a percep98o de que exercem urn papel de lideran~ crftico no 

desenvolvimento dos valores organizacionais, imprescindfveis para decisoes 

eticas apropriadas. Poucos desses profissionais sao treinados em etica e, assim, 

nao admira que esta fique reduzida a uma questao de etiqueta. 

Atualmente a etica nesta area tern sido mais pesquisada, esta sendo 

ensinada nos cursos e mencionada em discursos (Bulger e Cassel, 1995}. 

Outro sinal de transforma~ao pode ser sentido no fato de a Joint 

Commission considerar a etica das organizac;Qes no processo de acredita~ao dos 

hospitais. No manual de 1996, dedica urn capitulo a esse aspecto, na qual afirma 

a responsabilidade etica da organiza98o hospitalar para com os pacientes e a 

comunidade, em que sua declara98o de missao e seu plano estrategico 

constituem urn marco, consistente e etico, da assistencia prestada e de suas 

atividades economicas (Zoboli, 2002}. 

lncorporar a avalia98o dos aspectos eticos como urn dos elementos 

constitutivos das decisoes administrativas representa uma demanda da sociedade 

preocupada com a qualidade dos servi~os prestados. E impossfvel lidar com as 

questoes de qualidade sem enfrentar OS dilemas etiCOS. 

"E dificil separar a etica do cuidado em saude da etica na administra98o. 

Considerando que nosso prop6sito primario e cuidar das pessoas, o tratamento e 

afetado pelas decisoes administrativas que tomamos. Vejo isso mais como urn 
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espectro que oscila das questcSes institucionais para as questcSes relativas aos 

pacientes individuais, mas nao ha uma separayao clara das duas" (ANONIMO 

1992). 

Como ser humano necessitado de ajuda, e o enfermo que impcSe ap 

hospital a obrigayao de comprometer-se eticamente. Faz-se necessaria a 

construyao de uma imagem etica da organizayao hospitalar, pois a propria 

medicina consubstancia a resposta humana e etica a vulnerabilidade da pessoa 

doente. A responsabilidade etica suprema do hospital e com o paciente. Assim, 

ele nao pode correr o risco de ser visto como uma organiza9ao que interpcSe suas 

preocupa96es economicas como empecilho para a excelencia da atuayao dos 

profissionais de saude. Ao contrario, a imagem cultivada deve patentear uma 

atitude de zelo na defesa das pessoas com problemas de saude (Zoboli, 2002). 

Ao acorrer ao hospital, as pessoas formam impresscSes acerca dos 

servi90s prestados e de sua qualidade. Assim, delineia-se a imagem da 

organizayao que, aos poucos, vai se firmando como sua tradiyao. Os valores dos 

que administram o hospital e dos profissionais que nele atuam contribuem para a 

genese dessas percep96es pessoais, pois uma organizayao tende a se 

apresentar como urn reflexo dos que a dirigem e que nela trabalham (Zoboli, 

2002). 

Atualmente, os hospitais sao organiza96es complexas que associam 

inova¢es tecnol6gicas, servi90 social, pessoal assalariado e autonomo, 

financiamento publico e privado, missao de caridade e orientayao para os 

neg6cios. Os dilemas eticos por eles enfrentados em seu cotidiano tambem nao 

sao simples, nem poucos. Podem abarcar aspectos variados, como a identidade e 

a missao, a pratica clfnica e o relacionamento com os medicos e outros 

profissionais de saude. Possivelmente, o mais fundamental desses dilemas seja o 

relacionado a identidade e a missao do hospital. Assim, uma das fun¢es mais 

importantes da lideran98 nos hospitais esta em estabelecer e articular a missao 

organizacional. 

Para OS hospitais sem fins lucrativos a exigencia social e maior. Nao e 

esperado que pautem os cuidados prestados pela garantia de pagamento. Ao 

contrario, conta-se com a manutenyao de servi9os que dao prejuizo, se 

necessaria a comunidade. Mesmo assim, algumas dessas organiza¢es tern 
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conseguido articular em sua missao o cuidado excelente ao paciente e o 6timo 

retorno aos mantenedores (Bayley, 1995). 

Os hospitais, tenham ou nao fins lucrativos, ao adotar algumas praticas 

pr6prias dos neg6cios tern arranhado a imagem de benevolencia esperada para 

esse tipo de organizac;ao social. Entre essas iniciativas, destacam-se o marketing 

agressivo, a publicidade, a competic;ao por pacientes com a duplicac;ao de 

servic;os, muitas vezes desnecessarios, a urn alto custo, a criayao de parcerias, 

principalmente com medicos, gerando conflitos de interesses, a resistencia ou a 

recusa a atender pacientes considerados "nao lucrativos" (Bayley, 1995). 

As escolhas envolvendo a quem servem, como alocam seus recursos e 

que tipo de visao e de lideranc;a querem devem ser fundadas na etica, a fim de 

prover cuidados a saude de qualidade. Uma indicayao de qualidade o fato de OS 

empregados reconhecerem a missao, visao e o tom etico de uma organizayao. A 

acrescenta que e essencial a direyao ser urn exemplo de comportamento 

eticamente adequado para todos os trabalhadores do hospital, pois uma 

organizac;ao somente tera sua etica se o seu Hder a tiver primeiro (Bayley, 1995). 

As mudanyas pelas quais tern passado a area da saude, especialmente 

no que diz respeito a seu funcionamento e sua organizac;ao, criam novos 

problemas e dificuldade para a consecuyao do objetivo de excelencia. Fatores 

economicos perpassam todas as facetas da assistencia sanitaria. A incorporayao 

de alta tecnologia provoca a elevayao dos custos em tal ordem, que uma decisao 

medica envolve grandes quantias de dinheiro. 

Os constantes incrementos nos custos assistenciais podem ser 

apontados como urn dos principais responsaveis pelas tensoes existentes entre o 

servic;o ilimitado do medico ao paciente e a necessidade imperiosa de reduzir 

gastos e otimizar beneficios. 0 primeiro caracteriza a etica medica eo segundo 

constitui exigencia da etica em administrayao. Os administradores de entao 

percebiam a si mesmos como uma simples extensao dos medicos, considerando

se obrigados as mesmas normas eticas que regiam a atividade destes 

profissionais (Herranz, 1994). 

Outra consequencia da alta no custos e a incapacidade do paciente de 

custear ele proprio os gastos advindos dos procedimentos diagn6sticos e dos 

tratamentos. lsso leva a introduc;ao da figura de urn terceiro na relayao clinica: o 
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responsavel pelo pagamento. lnstala-se, assim, um conflito de interesses para o 

medico, que tern sua lealdade dividida entre o paciente e o agente pagador. lsso 

pede fazer do paciente uma vftima de restri9()es oryamentarias (Herranz, 1994). 

Sem duvidas, contrabalancear a eficiencias dos custos com as 

considerac;oes sobre as conseqOencias, os direitos, o respeito as pessoas e a 

justic;a constitui mensagem conflitante para o medico: voce esta entrando num 

neg6cio e deve ser competente para baixar os custos dos cuidados medicos, mas 

deve olhar para alem do mercado e cumprir integralmente as extraordinarias 

obriga9()es que tern para com seus pacientes e a sociedade. porem, esse conflito 

de interesses nao e exclusivamente dOS medicos, tambem OS outros profissionais 

que atuam na area da saude, como enfermeiros, administradores hospitalares e 

assistentes sociais, devem levar em conta seu alcance e sua natureza (Spece 

Junior, 1996). 

Os estfmulos para se gastar menos podem tornar-se extremamente 

perigosos para os pacientes, principalmente se nao houver a contrapartida 

equivalente para a melhoria da qualidade da assistencia prestada (Spece Junior, 

1996). 

Tentativas de limitar servic;os frequentemente nascem de boas inten9()es, 

como eliminar desperdfcios e limitar o consume dos servic;os medicos, tornando

os, assim, suportaveis para os oryamentos. Mas, na pratica, os incentives 

desencorajam o uso dos recursos de maneira ampla, inclusive daqueles que 

podem beneficiar o paciente (Spece Junior, 1996). 

Alguns hospitais contratam servic;os ou profissionais especializados em 

auditoria para rever os prontuarios, objetivando determinar se a internac;ao e o 

tratamento tern indicac;oes precisas, buscando ensinar os medicos a reduzir o uso 

desnecessarios de recursos. 

A partir dos gastos da organizayao hospitalar com as decisoes clfnicas 

dos medicos, mais uma tendencia emergente e o hospital negar ou cancelar os 

privilegios de internayao de que gozam. Antes a administrayao do hospital 

avaliava os medicos com base em sua competencia profissional e na qualidade 

do cuidado que prestavam aos pacientes. Hoje, a avaliayao incorpora aspectos 

financeiros, negando ou limitando as interna9()es aos profissionais que levam o 

hospital a perder dinheiro ou a ganhar muito pouco. 
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Estes programas de incentives configuram formas de diminuir a utilizayao 

de recursos, independentemente das necessidades reais dos pacientes. Ocorrem, 

ainda, praticas no sentido oposto, com os hospitais incentivando a utilizayao 

frugal dos recursos. 

Os pacientes internados estao com a sua autonomia mais comprometida 

do que OS nao hospitalizados. Usualmente, nao podem trocar de medico durante 

0 tratamento. Quando a administrayao dOS hospitais paga OS mediCOS para que 

promovam os objetivos da organizayao, isso compromete a lealdade desses 

profissionais para com os pacientes. A influencia econ6mica que os pacientes 

exercem sabre os medicos e pequena, pois o consultam quando tern algum 

problema de saude que demanda cuidados. Em compensayao, a relayao entre o 

hospital e 0 medico e totalmente diferente.o primeiro depende do segundo para a 

admissao dos pacientes e este, precisa dos privilegios do hospital para ganhar 

sua vida. Esta relayao constitui o que se pode chamar de "simbiose econ6mica" 

(Spece Junior, 1996). 

Portanto, mesmo que seja esperado dos medicos lealdade a seus 

paciente, os hospitais tern uma influencia muito maior sabre as decisoes destes 

profissionais do que os primeiros. 

A falta de respeito aos direitos dos pacientes chega a tal ponto que o 

Spece Junior chama o hospital de "a terra de ninguem dos direitos humanos". 

Tambem citados pelo autor Fortes que "depois das prisoes, os serviyos de saude, 

especialmente os hospitais, sao os locais onde mais se desrespeitam os direitos 

da cidadania". 

0 administrador tern responsabilidade na implementayao de polfticas e 

agoes administrativas que zelem pelos direitos dos pacientes. 0 administrador 

volta suas preocupagoes para os pacientes em urn sentido coletivo, enquanto os 

profissionais da area assistencial 0 fazem individualmente. 

Os profissionais de saude, como qualquer pessoa, sao motivados por 

ganhar dinheiro, mas nao parece adequado fomentar essa motivayao como 

criteria para escolhas clfnicas. Nao se deve estimular ac;oes de interesse proprio 

quando criam conflitos de interesse. Os hospitais por intermedio de suas 

administrayees, poderiam oferecer incentives que encorajassem o provimento de 

cuidados de alta qualidade, a devotac;ao de horas extras ao servigo, a produgao 
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de urn elevado nivel de satisfa<;ao do paciente, o empreendimento de pesquisas e 

publica9oes, o desenvolvimento de habilidades e capacidades ou a assun<;ao de 

tarefas administrativas essenciais (Spece Junior, 1996). 

A auditoria dos prontuarios deveria guiar-se pelo objetivo de identificar 

tanto a indica<;ao correta dos procedimentos como a nega<;ao apropriada. Assim, 

as penalidades seriam aplicadas para o uso dos recursos disponiveis acima ou 

abaixo do recomendado e os incentives concedidos aos profissionais que 

cometessem pouquissimos erros, ou nenhum. Esta pratica desencorajaria 

tambem gastos insuficientes ou desperdicios; recompensaria os profissionais por 

prestar cuidados de boa qualidade e minaria a fidelidade aos pacientes. 

Urn dos direitos fundamentais da pessoa e o direito a informa<;ao. Prove

la aos pacientes nao constitui responsabilidade exclusiva dos profissionais de 

saude envolvidos nas atividades assistenciais. Cabe ao administrador facilitar 

esse processo, criando as condi9oes necessarias para que a equipe de saude 

possa concretiza-lo. Para tanto e essencial disponibilizar aos pacientes os direitos 

que tern ao serem assistidos e zelar pela elabora<;ao de prontuarios adequados e 

de facil acesso (Fortes, 1996). 

No hospital, o acesso a informa¢es constitui condi<;ao indispensavel para 

que a pessoa possa consentir, de forma esclarecida, com os procedimentos 

diagn6sticos e/ou terapeuticos necessaries, segundo sua patologia e seu quadro 

clinico. 

E primordial que os profissionais envolvidos na assistencia e os 

administradores concebam o consentimento livre e esclarecido como urn 

processo que vai alem dos interesses politicos, economicos, legais ou 

profissionais. Seu verdadeiro marco e o etico. 

0 estabelecimento de uma adequada rela<;ao clinica requer urn ambiente 

adequado e tempo suficiente para o dialogo capaz de preservar e promover a 

autonomia e a participa9ao do enfermo nas decisoes que o afetam. E 
responsabilidade do hospital e, consequentemente, do administrador prover tais 

condi9oes favoraveis. No entanto, as responsabilidades do administrador 

hospitalar nao se restringem as circunstancias de tempo e estrutura. Seu espectro 

amplia-se e atinge o cuidado e a aten<;ao para que medidas administrativas nao 
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acabem por interferir na conftanca que o paciente deposita nos proftssionais de 

saude. 

A privacidade, assim como o acesso as informa¢es constitui urn direito 

individual do paciente. 

0 direito do paciente a privacidade traz consigo urn dever para OS 

proftssionais e as organiza¢es de saude: a conftdencialidade. 

lndependentemente do pedido do paciente, refere-se a tudo aquilo de que os 

proftssionais venham a tomar conhecimento pelo exercfcio de suas atividades e 

que, se revelado, pode causar danos ao indivfduo. Devem ser criadas condi¢es 

para que se mantenha sob sigilo os dados relatives a intimidade do paciente. 

A organizayao hospitalar e a guardia ftduciaria dos prontuarios e de outras 

informa¢es de carater fntimo do paciente. 0 administrador por agir efetivamente 

na garantia da privacidade, criando condi¢es para que isso ocorra (Fortes, 

1996). 

Outro direito do paciente e a liberdade de expressao. Disto deriva a 

possibilidade de ele manifestar sua opiniao sobre o serviyo ou sobre os 

proftssionais sem risco ou temor de represalia. Compete ao administrador criar 

canais de comunicayao entre a administrayao e os usuarios, permitindo que estes 

expressem seus direitos e reclama¢es (Fortes, 1996). 

0 administrador responde por urn papel importante tambem na 

humanizacao do hospital, devendo estabelecer e zelar pela manutenyao de 

atitudes que marquem o respeito pelas pessoas que nele trabalham ou que a ele 

acorrem em busca de atencao e cuidados. Entre essas atitudes merece destaque 

a exigencia de chamar a pessoa por seu nome, jamais utilizando termos 

impessoais de pretenso afeto, como "mae", "tio", "vov6", "meu ftlho" e 

semelhantes. 

Na area da saude o administrador sempre enfrenta urn problema 

adicional: os recursos disponfveis nunca sao suftcientes para atender as 

necessidades e demandas, o que implica estabelecer uma ordem de prioridades 

para seu atendimento. Oeste fato decorre a obrigayao etica de seu administrador 

de fundamentar suas decisoes em uma cuidadosa deliberayao que inclua seus 

colaboradores e a comunidade. A participayao da comunidade na gestao do 

hospital representa urn recurso importante e necessaria para a melhoria da 
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qualidade das decisoes do administrador, pois uma comunidade consciente de 

como se desenvolve o processo administrative fortalece as a96es internas com 

suas recomenda96es e seus esfor9QS, e efetiva o controle social nos servi90s de 

saude. 

Medicamentos e pesquisa sao tambem duas areas potencialmente 

geradoras de conflitos no hospital. 

Segundo a Resolu9ao 196/96 do Conselho Nacional de Saude, que 

dispoe sabre as diretrizes para as pesquisas que envolvem seres humanos, exige 

que a institui98o na qual se desenvolve a pesquisa declare publicamente sua 

responsabilidade em urn termo de compromisso. Outra exigencia e a forma98o de 

urn comite institucional que analise os projetos e acompanhe sua realiza98o. 

Assim, constitui responsabilidade etica, alem de dever legal, do administrador 

estimular a forma9ao e zelar pelo funcionamento das comissoes de etica em 

pesquisa. 

Os conflitos referentes aos medicamentos envolvem a penetrante 

influencia da industria farmaceutica. Esta ascendencia sobe a classe media chega 

ao ponto de muitos profissionais apoiarem-se nos anuncios e monografias dos 

representantes para fazer suas prescri96es (Spece Junior, 1996). 

Portanto, convem ao administrador manter-se atualizado sabre os 

avan90s tecnol6gicos e a importancia de incorporar os novas insumos, 

equipamentos e medicamentos. Ele deve atentar para o fato de que, muitas 

vezes, incorporar estes itens favorece mais os que os produzem e os 

comercializam do que os pacientes. 

Nesse sentido, os comites de etica medica e de enfermagem podem 

exercer urn papel importante de assessoria a administra98o. Assim, sua cria9ao, 

alem de atender a exigencias dos respectivos conselhos profissionais, pode ser 

de grande valia para o administrador. 

Se toda decisao administrativa, por envolver terceiros, tern uma dimensao 

etica intrinseca e inexoravel, as que ocorrem no ambito da administra98o 

hospitalar sao ainda mais especiais neste aspecto. Nelas, o terceiro envolvido e 

uma pessoa vulneravel por sua enfermidade ou pela necessidade de cuidados. 0 

administrador hospitalar nao pode perder de vista esta especificidade da 
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administrayao dos servic;os de saude no exercicio de suas atividades e na tomada 

de decisoes. 

4.1 Peculiaridades da Administracao no Hospital 

Como profissao, a administrayao nasce na area publica designando uma 

funyao subordinada aos conselhos, as assembleias e ao poder politico. 0 

administrador surge como o executor das decisoes emanadas dos 6rgaos 

politicos superiores ou dos parlamentos e assembleias legislativas (Zoboli, 2002). 

A tarefa essencial da administrac;ao e interpretar os objetivos propostos 

por uma organizac;ao e buscar sua consecuc;ao, transformando-os em ac;ao por 

meio de planejamento, organizayao, direc;ao e controle de todos os esforc;os 

realizados em todas as areas e em todos os niveis organizacionais (Zoboli, 2002). 

Administrar e, basicamente, lidar como processo de tomada de decisao. 

Tudo o que urn administrador faz e por meio de decisao, seja ela do tipo rotineira 

e tomada de forma quase imperceptive! ou daquelas que afetam a existemcia e a 

sobrevivencia futuras da organizayao, exigindo uma analise mais sistematica. 

A complexidade do universo hospitalar exige uma direyao bern preparada, 
' 

com grande capacidade de lideranc;a, habilidosa, pr6-ativa, com autoridade, 

sensata e que haja com base em principios e valores eticos, pois o administrador 

hospitalar nao pode ser urn tecnocrata eticamente neutro. lsso faz da 

administrayao de hospitais urn trabalho complexo e com vasta gama de 

componentes, como poucos outros. 0 diretor e, antes de mais nada, urn 

coordenador de pessoas, esforc;os, grupos, atividades e tecnologias que, grac;as 

ao manejo eticamente correto e profissional das relac;oes humanas, conduz todo o 

profissional a urn compromisso com a filosofia, as estrategias, as metas e os 

objetivos da organizayao. 

Como todos os administradores, os da area hospitalar tambem estao 

sempre as voltas com a urgencia da tomada de decisoes, devendo saber quando 

decidir rapidamente e quando uma decisao pode ser adiada ou talvez nem 

tomada. E o administrador deve ter sempre presente que suas decisoes trazem 

implicac;Qes para os pacientes, as equipes, a organizayao e a comunidade. 

Entre as tarefas e func;oes do administrador no hospital, figuram: 
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• Participar do processo de formulayao das metas e dos objetivos 

organizacionais; 

• Definir o planejamento, as diretrizes, as estrategias e as taticas para 

atingir as metas; 

• Estabelecer o planejamento do hospital como urn conjunto de 

sistemas e subsistemas devidamente relacionados; 

• Executar o planejado por meio da direyao das atividades e do 

estabelecimento de urn ambiente de trabalho integrado e coordenado, e de urn 

clima organizacional propfcio para o alcance das metas; 

• lntegrar, avaliar e controlar os diversos sistemas e subsistemas 

integrantes do hospital. 

A finalidade do trabalho de urn administrador hospitalar, como integrante 

da alta administra~ao de uma organiza~ao social com caracterfsticas 

empresariais, consiste em alcan~r resultados positivos que possam ser 

mensurados economica e medico-assistencialmente, a fim de garantir o 

funcionamento, presente e futuro, da instituiyao. Com o intuito de atender tal 

finalidade, deve lan~r mao das ferramentas administrativas para revisar 

resultados, identificar necessidades, corrigir erros, programar atividades e 

promover mudan~as, tendo sempre presente que sua atua~ao e seu estilo 

administrative constituem exemplos de disciplina, trabalho, lideran~ e etica 

(Zoboli, 2002). 

Entendendo a administrayao hospitalar como uma fator de viabilizayao da 

gestao correta, eficiente e responsavel da assistencia medico-sanitaria aos 

pacientes que ocorre dentro dos marcos dados pelos objetivos, sistemas e 

valores pr6prios do hospital, a maior aspirayao do administrador deve ser o 

desenvolvimento de urn sistema hospitalar eficaz, com todos os seus 

componentes funcionando como uma equipe para atender, primeiramente, as 

necessidades da comunidade, em seguida as da institui~ao e, s6 entao, as 

necessidades individuais dos empregados dos medicos e dele proprio. Quando a 

ordem nesta rela~ao inverte-se, os hospitais perdem de vista seu objetivo social e 

tornam-se pouco efetivos. 

Como para todo gestor, a lideran~a e indispensavel ao administrador 

hospitalar, pois somente por meio dela, ou seja, de iniciayao, integrayao, 
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facilita98o e apoio, o dirigente sera capaz de implementar mudanc;as institucionais 

e sociais que levem as melhorias no acesso e na qualidade de aten98o a saude e 

a conten98o de custos. 

0 administrador hospitalar passa parte significativa de seu tempo 

negociando. A negocia98o interna abrange os funcionarios e os profissionais. 

Exteriormente, negocia com as entidades tomadoras de serviyos do hospital 

(seguradoras, convenios ou o Estado), com os 6rgaos reguladores e com os 

grupos de planejamento, entre outros. 

4.2 Administra~ao Hospitalar: Ocupa~ao ou Profissao 

Uma questao essencial na discussao da etica para o administrador 

hospitalar e sea administra98o de servi9os de saude configura uma profissao ou 

uma ocupa98o. 0 administrador de servi9os de saude exerce uma ocupa9ao nao 

adequadamente profissionalizada. Assim, parece necessaria a discussao acerca 

dessa polemica como quesito previo a abordagem da etica do administrador 

hospitalar (Freidson, 1998). 

Ocupa98o e o modo generico de organizar o trabalho, sendo apenas 

"emprego" em sua versao menos organizada e "profissao" em sua forma mais 

organizada. A profissao constitui urn metodo formal, 16gica e empiricamente 

possfvel, de controlar a organiza98o do trabalho (Bonelli, 1998). 

Os profissionais diferenciam-se dos outros trabalhadores pelo grau de 

controle que exercem sobre seu trabalho, o que, aliado a autonomia tecnica, 

constitui o poder profissional mais decisive. Dentro de certos limites, os 

profissionais podem escolher o trabalho que fazem e decidir como faze-lo. 

No interior das instituic;Oes hospitalares, trac;a-se uma clara linha 

demarcat6ria entre esses grupos profissionais. Como responsaveis tecnicos pelas 

atividades finais da organiza9ao, os membros das profisscSes primarias gozam da 

autoridade profissional, ou seja, detem o poder profissional que emana da 

autonomia. Assim, e natural que acreditem dever assumir o controle do trabalho e 

ocupar posi9cSes administrativas nas organiza9cSes ou mesmo exercer ocupac;Oes 

de administrador de servi9os de saude. No entanto, cabe ponderar que a 

habilidade tecnica nem sempre faz-se acompanhar da competencia gerencial 
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indispensavel a administrayao. Embora em alguns casas o profissional primario 

de saude possua capacidade gerencial inata, desenvolve-la de maneira 

autodidata, na maioria das vezes revela-se incapaz de responder as demandas 

das posi~oes administrativas (Zoboli, 2002). 

Tendo em vista a complexidade das fun¢es administrativas em suas 

diferentes fases, que englobam planejar, organizar e controlar, e necessaria o 

treinamento e atualiza~ao para urn desempenho a contento. 

Para a area da saude, a administrayao de urn hospital implantada e 

coordenada por quem nao tern qualificayao profissional pode ate parecer 

razoavel, entretanto uma minuciosa investigayao nas diversas unidades 

administrativas e nas diferentes atividades e capaz de revelar deficits e resultados 

distantes dos ideais. 

4.3 Managed Care: Um Novo Desafio 

Nos ultimos anos a nova modalidade de gerir os sistemas e a assistencia 

medico-sanitaria vern avan~ndo a largos passos e impondo uma reviravolta 

qualitativa nas discussoes e reflexoes a respeito de gestao em saude e dos 

dilemas eticos que seu cotidiano impoe ao administrador hospitalar. E o cuidado 

administrado ou managed care, como e mais conhecido. 

Segundo Stobo (1997), ate aproximadamente uma decada atras, o 

managed care despertava pouco interesse ou preocupayao. No entanto, duas 

ocorrencias neste perfodo criam urn vacuo que propicia a emergencia desse 

conceito de gestao em saude: os inaceitaveis argumentos no custo da assistencia 

medico-sanitaria e as inexplicaveis varia9oes na pratica a clinica corrente. Outro 

fator que pode ser relacionado entre os influentes no fen6meno do managed care 

e o chamado "paradoxa do excesso e da privayao". 

Os arranjos da managed care foram concebidos com o principal intuito de 

controlar custos, imitando urn componente-chave dos modelos centralizados, 

segundo as peculiaridades do sistema de saude norte-americana. As 

organiza9oes da managed care tern a responsabilidade de zelar pela saude de 

uma populayao definida. As decisoes de procedimentos individuais sao feitas 
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segundo os limites de restriyao de um oryamento que controla o total de recursos 

disponlveis para a prestayao de serviyos a cada pessoa subscrita (Powers, 1997). 

Com a proteyao da lei da reforma sanitaria, a competiyao no manage care 

nao se torna uma realidade e o apoio publico para a reformulayao do sistema de 

saude norte-americano desaba. No entanto, nos anos 90, o managed care sem 

competiyao administrada, sem mandatos aos empregadores e tampouco com 

garantias de acesso universal cresce rapidamente. 

No Brasil, o ramo privado da assistencia a saude, com a convivencia de 

diversas formas de gestao, aproxima-se, em certa medida, da realidade norte

americana. 

A administrayao usualmente e feita por medicos, enfermeiros ou pessoal 

administrativo treinado em severas tecnicas administrativas. Envolve o uso de 

protocolos medicos para avaliar as decisoes clfnicas, negando-se pagamento aos 

procedimento considerados desnecessarios; de administradores de casos 

individuais para coordenar a prestayao de serviyos nos de maior complexidade e 

mais caros; de autorizayoes previas a admissao hospitalar de pacientes e de uma 

serie de outros dispositivos administrativos. 

No managed care ha tres grupos em posiyao de administrar a assistencia: 

os pagadores, os receptores e os provedores. No primeiro agrupamento, 

encontra-se os empregadores, o Estado, as companhias de seguro ou qualquer 

outro agente financiador do sistema de saude. 

Os pagadores ficam sujeitos a influencia dos criterios economicos na 

tomada de decisoes, visto que as seguradoras de saude e os empregadores tern 

uma responsabilidade fiduciaria para com seus acionistas. Tendem a assumir 

como objetivo eliminar os usos menos eficientes de recursos, ou seja, os mais 

prejudicados na relayao custo-beneflcio. 

Quanto a administrayao da assistencia pelos receptores dos cuidados 

prestados, ha quem argumente que nao sao o melhor grupo porque ap6iam suas 

decisoes em criterio de eqOidade, deixando de lado a qualidade e o custo. Ja 

outros defendem perguntar ao paciente o que eles desejam abranger nas 

exclusoes das coberturas, endereyando as questoes maiores aos encontros 

anuais de assegurados ou aos conselhos representativos existentes em muitas 

organizayaes de manage care. 
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0 grupo de provedores, segundo Stobo (1997), os profissionais de saude 

e os administradores hospitalares, como participantes do sistema de assistencia a 

saude, sao indicados para administrar a presta<;ao de servic;os. 

Segundo Pellegrino (1997) o medico, diante de dois tratamentos de igual 

efetividade e beneffcio para o paciente deve escolher o menos custoso. lsto 

constitui uma obrigac;§o etica, pois em caso contrario estara atuando de modo 

eticamente incorreto, por desperdic;ar o dinheiro do paciente. 

Como o managed care refere-se a qualquer sistema de aten<;ao a saude 

que vise atingir uma proposta clara por meio de controle da atividade clfnica, em 

si ele e eticamente neutro. Sua eticidade depende da proposta e dos meios 

empregados para consegui-la e de como estes elementos serao priorizados, em 

caso de conflitos. 

A etica do managed care consiste, fundamentalmente, em uma 

abordagem da possibilidade de os profissionais de saude conciliarem sua visao 

tradicional de fazer o melhor pelo paciente com a realidade de perseguir cada 

ultimo procedimento disponibilizado pela tecnologia. 0 imperativo etico de agir no 

melhor interesse do paciente, se encarado literalmente, pode incluir esforc;os e 

tentativas caras e pouco especfficas com urn modesto beneffcio a urn grande 

custo (Pellegrino, 1997). 

0 teste etico de qualquer sistema de atenc;ao a saude deve incluir seu 

impacto sobre o paciente e os profissionais de saude (Pellegrino, 1997). 

Na clfnica, os dilemas giram em torno da relac;§o entre os profissionais de 

saude e os pacientes. No ambito administrativo, as questoes abarcam o 

relacionamento dos administradores, dos conselhos diretivos, dos diretores e dos 

investidores com o enfermo. Quanto ao social, as questoes surgem a partir das 

respostas dadas pela sociedade aos incapacitados, as pessoas doentes e aos 

vulneraveis, porque e ela que deve decidir se deseja a eqOidade no sistema de 

saude e como se concretiza, no perfmetro dos pianos e seguros de saude com 

seus subscritos ou no contexto social como urn todo (Pellegrino, 1997). 

E de suma importancia nao impor o fardo etico dos sistemas de managed 

care exclusivamente a consciencia individual dos profissionais de saude. As 

ac;oes eticamente her6icas sao louvaveis, mas uma sociedade deve trac;ar 

politicas publicas que tornem cada vez menos necessarios os apelos a 
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consciencia, que minimizem os conflitos de interesse criados pelos incentivos e 

que reduzam os riscos impostos aos que optam por ac;oes conscientes, como as 

ameac;as de demissao. Polfticas publicas devem regular as organizac;Qes de 

managed care o que elas podem fazer, com vistas a assegurar certos padroes 

mfnimos de conduta (Pellegrino, 1997). 

4.4 Brasil: 0 C6digo de 1952 

No Brasil, o primeiro c6digo de etica para o administrador hospitalar e 

elaborado em 9 de julho de 1952, durante urn congresso da categoria. Sua autoria 

e atribufda ao professor de administrac;So hospitalar norte-americana Malcolm T. 

MacEachern, presente ao evento. 

Em seus dez itens, trac;a qualidades desejaveis para o administrador 

hospitalar, como benevolencia, paciencia, tolerancia, energia, entusiasmo, 

honestidade, adaptabilidade, lealdade e dedicac;So. Nesse sentido, chega a 

determinar que o administrador deve ser uma pessoa de "qualidades especiais". 

Urn altrufsta, urn administrador virtuoso que trabalha de modo desinteressado, 

pois a administrac;ao hospitalar, ao lidar com os mais preciosos bens dos homens 

-a saude e a felicidade- e entendida como urn "privilegio sagrado". 

Alem de equiparar saude e felicidade, este c6digo parece assim conferir 

urn carater vocacional, uma perspectiva de dom divino, a opc;So pela 

administrac;So hospitalar, revelando provavel orientac;So religiosa. Portanto, mais 

que marcado pela busca da beneficencia do administrador, ele chega a 

preocupar-se com sua benevolencia, inclusive atribuindo-lhe a necessidade de 

manter o "amor pela humanidade". 

Chama a atenc;So neste C6digo a presenc;a de urn item que aborda 

especificamente a necessidade de o administrador hospitalar preocupar-se com 

sua formac;So, destacando que uma das oportunidades para isso e a freqOencia a 

cursos de p6s-graduac;ao. 

De forma geral, e possfvel notar que ele e marcado pela busca da 

beneficencia, quase benevolencia do administrador hospitalar, o que lhe imprime 

uma perspectiva de religiosidade. Alem do mais, sua abrangencia e restrita, sem 
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men~o as responsabilidades do administrador hospitalar para com a sua 

comunidade. 

4.5 Brasil: 0 C6digo de Etica do Administrador Hospitalar 

Outro c6digo de etica para o administrador hospitalar no Brasil e o 

elaborado pelo Colegio Brasileiro de Administradores Hospitalares, atualmente 

Federa~o Brasileira de Administradores Hospitalares. Em nenhuma de suas 

publicac;oes consta a data de redac;ao, no entanto e provavel que seja posterior a 

1971, ja que este eo anode criac;ao da entidade responsavel por sua elabora~o 

(Simp6sio, 1998). 

Este c6digo concebe o hospital como uma empresa complexa e considera 

as suas atividades multiprofissionais. No entanto, o trabalho do administrador 

hospitalar e entendido como urn compromisso de servic;o ao paciente, aos 

funcionarios e a comunidade, e tudo deve estar em func;ao da pessoa humana 

enferma. 

Cabe assinalar o novo contexto que orienta o sistema de saude ao Iongo 

das decadas de 1970 e 1980, quando o setor privado, de modo especial o ramo 

lucrativo, expande-se a passos largos, grac;as ao apoio federal para investimentos 

e a garantia de compra dos servic;os prestados pela Previdencia Social, por meio 

de urn diversificado leque de vfnculos, como convenios e credenciamentos. Em 

1984, 65,2% dos estabelecimentos hospitalares sao lucrativos, cabendo aos 

filantr6picos 21%, aos beneficentes 11,3% e aos outros 2,5%. Tambem os 

estabelecimentos privados sem interna~o apresentam distribui~o semelhante: 

13% para os filantr6picos, 14,3% para os beneficentes, 71% para os lucrativos e 

1,7 para outros. No perfodo que vai de 1984 a 1989, os estabelecimentos 

privados crescem 7,2% ao ano, sendo 15,5% em ambulat6rios e -0,4% em 

hospitais. 0 crescimento negativo concentra nos segmentos beneficentes e 

filantr6picos. Parece configurar-se, portanto, uma nftida predominancia do 

segmento lucrativo tanto nos hospitais como nos ambulat6rios. Ao setor publico 

fica reservada a responsabilidade pelos estabelecimentos de baixo custo, com 

grande produ~o de atendimento elementar e voltado para aten~o primaria em 

saude. 0 setor privado centra-se na atividade hospitalar e nas consultas medicas 
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aos pacientes externos nao internados em estabelecimentos hospitalares. A 

excec;Bo fica por conta dos hospitais universitarios, que prestam assistencia 

medico-sanitaria de alta complexidade (Cohn e Elias, 1996). 

Na epoca, a figura do terceiro pagador come~ a ser uma constante; sera 

o responsavel pela compra dos serviyos de atenc;Bo medico-assistencial 

oferecidos pela organizac;ao hospitalar. 0 superfaturamento nos sistemas de 

pagamento por procedimentos prestados e pratica freqOente (Cohn e Elias, 1996). 

Continua presente a preocupac;Bo expllcita com a formacao e o 

aprimoramento do administrador, com enfase nos aspectos culturais e 

humorfsticos. 

De maneira geral, observa-se que, alem de manter presente a 

preocupac;ao com a beneficencia do administrador pela inclusao de questoes 

como a de seu compromisso com o melhor bern do paciente, este C6digo 

incorpora o respeito a autonomia dos usuarios do serviyo hospitalar ao 

recomendar o respeito aos direitos humanos fundamentais. Tais preocupac;oes, 

no entanto, agora mesclam-se com o reconhecimento e a aceitac;Bo dos aspectos 

empresariais que vao se introduzindo na forma de organizar o hospital. 

4.6 0 C6digo de Etica Profissional do Administrador Hospitalar 

A Federac;ao Brasileira de Administradores hospitalares promove uma 

revisao do primeiro c6digo. A nova versao revista e publicada em julho de 1995, 

no numero 4 do lnformativo Hospitalar Brasileiro, 6rgao de divulgac;Bo da 

Gerencia Hospitalar da Sociedade Beneficente Sao Camilo, que a epoca veicula, 

como suplemento, o Boletim lnformativo, publicac;Bo da Federac;Bo Brasileira de 

Administradores Hospitalares (Paterno e Bassini, 1997). 

Este c6digo conta com 33 artigos, os vinte da redac;Bo anterior, tres com 

base no c6digo elaborado em 1952 e dez novos, constante em anexo neste 

trabalho. 

Nesta versao do C6digo, a exemplo do ocorre nas anteriores, nao se 

contempla uma visao mais sistemica da saude e o fulcro esta no trabalho de 

administrac;Bo realizado no hospital, entendido como o centro de saude da 

comunidade. Observa-se assim, uma desconsiderac;Bo das questoes relativas a 
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hierarquizayao da assistencia medico-sanitaria e certo descompasso entre a 

poHtica de saude definida pela Constituiyao Federal de 1988 e a redac;ao desta 

revisao, o que possivelmente justifica nao se abarcar os aspectos da justic;a e da 

eqOidade e deixar-se de lado a necessidade de considerar a interface com a 

comunidade e suas necessidades. 0 c6digo brasileiro apresenta-se mais 

incompleto do que o c6digo norte-americana, apesar de ser escrito no mesmo ano 

do C6digo de ACHE, com uma abordagem mais restrita dos deveres eticos do 

administrador hospitalar, assinalando-se especialmente as questoes dos conflitos 

de interesse e da responsabilidade para com a comunidade. Enquanto o brasileiro 

menciona esses pontos em dois artigos, o norte-americana dedica uma seyao a 

cada uma deles. Alem disso, o ultimo explicita como deveres do administrador 

trabalhar para assegurar o acesso da comunidade aos servic;os de saude e 

participar nos debates a fim de propor soluc;oes com vistas a promover a 

qualidade de vida da populayao. De maneira geral, pode-se assim dizer que a 

ultima ediyao do c6digo brasileiro tenta resgatar alguns aspectos da beneficencia 

e do modelo marcado pelo virtuosismo da redayao de 1952. A preocupac;ao com 

a nao-maleficencia aparece na figura da defesa da vida, e merece destaque a 

promoyao de autonomia do paciente, patente no entendimento deste como sujeito 

da organizayao de saude. 
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5. APRESENTANDO A BIOETICA 

T odo conhecimento novo - seja ele cientffico, filos6fico, jurfdico ou social 

- gera grandes discussoes com rela9ao a defini9ao dos seus limites te6ricos, 

objetivos, linha de trabalho e a9ao. Com a bioetica as coisas nao aconteceram de 

modo diferente. Apesar de significar urn estfmulo ao pluralismo e a tolerancia, a 

defini9ao de normas e comportamentos validos para sua pratica requer o 

confronto de varias tendemcias e exigencias. 

0 pluralismo dos valores e o princfpio da tolerancia - entre outros 

indicadores essenciais a uma nova abordagem etica - sao necessarios, mas nao 

suficientes, pois podem favorecer procedimentos que respeitem todos os pontos 

de vista, porem, com relayao ao conteudo, torna-se necessaria introduzir outros 

criterios e princfpios. Neste sentido, embora recebendo crfticas principalmente de 

alguns estudiosos europeus, os investigadores norte-americanos vern trabalhando 

a bioetica a partir de quatro princfpios basicos: autonomia, beneficencia, nao

maleficencia e justi9a. E necessaria ressaltar, no entanto, que existem outros 

elementos ou princfpios - como a responsabilidade e a solidariedade, por 

exemplo, entre tantos outros - que podem auxiliar na busca de diretrizes e na 

formulayao das normas de interesse bioetico, embora, da mesma forma, 

necessitem ser reavaliados e reinterpretados. 

No infcio dos anos 60, surgiu de forma inesperada nos Estados Unidos e 

na Europa urn subito interesse pela etica aplicada. Dessas discussoes, nasceram 

tres novas disciplinas: a etica ambiental, que passou a merecer a atenyao do 

mundo pelo temor das conseqOencias nefastas das crescentes agressoes 

sofridas pelo meio ambiente: a etica de neg6cios (business ethics) na qual o lucro 

desenfreado e abusivo passou a ser questionado com muito mais vigor; e a 

bioetica. 

Na busca de uma abordagem secular, interdisciplinar, prospectiva, global 

e sistematica para os temas de etica, consoante com a afirmayao e a construyao 

dos direitos humanos que marcaram o mundo moderno nos anos 70, tern se 

instaurado nas ultimas decadas, na area da saude, a bioetica. 

0 neologismo bioetica tornou-se internacionalmente reconhecido apenas 

em 1971, ap6s uma publicayao do oncologista Van Rensselaer Potter, com o 
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objetivo de, juntar num campo os conhecimentos da biologia e da etica, ajudar a 

humanidade numa participa<;ao racional, mas cautelosa, no processo da evolu<;ao 

biol6gica e cultural. Anteriormente, essa mesma palavra ja havia sido mencionada 

por outros autores, mas pela sua imprecisao conceitual inicial fora vftima de duras 

crfticas e de alguns comentarios pouco lisonjeiros. 

A defini<;ao de bioetica abra<;a o processo de confronto entre os fatos 

biol6gicos, mormente os decorrentes dos avan<;os da tecnociencia, e os valores 

humanos na tomada de decisoes envolvendo os problemas praticos em diferentes 

areas da vida, como na assistencia medico-sanitaria. 

Segundo a Encyclopedia of Bioethics, a bioetica abarca a etica medica, 

mas nao se limita a ela, estendendo-se muito alem dos limites tradicionais que 

tratam dos problemas deontol6gicos que decorrem das rela<;Oes entre os 

profissionais de saude e seus pacientes. Apesar da conceitualiza<;ao da jovem 

bioetica ainda estar em constante evolu<;ao, especialmente no que se refere aos 

aspectos experimentais e de situa<;ao "emergentes" (de limites ou de fronteira), 

esta claro que ela nao signifies apenas uma moral do bern e do mal ou urn saber 

universitario a ser transmitido e aplicado diretamente na realidade concreta, como 

a medicina ou a biologia. 

Na introdu<;ao a segunda edi<;ao da Enciclopedia encontra-se o termo 

bioetica definido como: o estudo sistematico das dimensoes marais, incluindo a 

visao, a decisao, a conduta e as normas, das ciencias da vida e da saude, 

utilizando uma variedade de metodologias eticas num contexto interdisciplinar. 

Atualmente, a bioetica se apresenta como "a procura de urn 

comportamento responsavel de parte daquelas pessoas que devem decidir tipos 

de tratamento e de pesquisa com rela<;ao a humanidade ... alem da honestidade, 

do rigor cientffico ou da procura da verdade - pre-requisitos de uma boa forma<;ao 

cientffica - a reflexao bioetica pressupoe algumas questoes humanas que nao 

estao inclufdas nos currfculos universitarios". 

No sentido amplo do conceito que se pretende dar a bioetica, seus 

verdadeiros fundamentos somente podem ser encontrados atraves de uma a<;ao 

multidisciplinar que inclua, alem das ciencias medicas e biol6gicas, tambem a 

filosofia, o direito, a teologia, antropologia, a ciencia polftica, a sociologia, a 

economia. Autores como Schramm vao ainda mais Ionge ao concluir que, na sua 
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genese, a etica (que ele chama de "etica natural") tern urn fundamento biol6gico: 

"A legitimayao do agi etico s6 seria uma elaborayao secundaria de algo que de 

fato pertence a biologia humana... Podemos afirmar que toda etica e, antes e 

fundamental mente, uma bioetica". 

A ja referida rapidez dos avan90s cientfficos e tecnol6gicos exigiu que 

diversas areas de conhecimento envolvidas com os fenomenos relacionados com 

o nascimento, a vida e a morte das pessoas se adequassem a nova realidade. 

Dentro desse novo contexto, a Filosofia viu-se repentinamente obrigada a 

caminhar com agilidade compatfvel a evoluyao dos conceitos e das descobertas e 

com as conseqOentes mudan9as que passaram a se verificar no cotidiano das 

pessoas e coletividades. Parametres morais secularmente estagnados passaram 

a ser questionados e transformados, gerando a necessidade do estabelecimento 

de novas princfpios eticos que, por sua vez, requerem da sociedade tambem 

ordenamentos jurfdicos pertinentes a nova realidade. 

Dentro de todo esse contexto, estao se tomando, cada dia mais freqOente 

e delicado os conflitos gerados entre o progresso biomedico e os direitos 

humanos. Em alguns momentos ja tern sido rompido, ate de forma inescrupulosa, 

o fragillimite que separa as duas situayaes. Com tudo isso, cria-se uma serie de 

distoryaes, como no campo da saude publica, onde recursos financeiros 

indispensaveis de projetos que visam a sobrevivencia de milhares de pessoas sao 

frequentemente desviados por politicos ou tecnicos, para atividades de 

importancia secundaria, que nao guardam nenhuma relayao com as finalidades 

originais dos referidos projetos. 

Todos esses variados temas, portanto, que vao desde OS dilemas eticos 

que se colocam ao administrador de saude frente a repartiyao de verbas 

insuficientes para atividades impostergaveis, ate problemas gerados a partir da 

aplicayao da tecnologia de ponta, sao hoje objetos da bioetica, que, em poucos 

anos de vida, ampliou substancialmente seu campo de estudo, a9ao e influencia. 

A discussao bioetica surge, assim, para contribuir na procura de 

respostas equilibradas ante os conflitos atuais e os do proximo milenio. Temos o 

compromisso de aproveitar a abrangencia e oportunidade que a bioetica 

proporciona, em se tratando de urn movimento (ou uma nova disciplina ... ) que 

estuda a etica das situayaes de vida, ampliando seu campo de influencia te6rica e 
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pratica desde as situac;oes "quotidianas" ou "persistentes" (como a fome, o 

abandono, a exclusao social, a rna distribuiyao de recursos escassos, o racismo, 

o tratamento discriminat6rio dispensado aos excepcionais ... ) ate as situa<;Qes 

"limite", "de fronteira" ou "emergente". 

5.1 No~ao de Bioetica 

Foram propostas multiplas definic;oes a bioetica, cada uma revelando urn 

aspecto. Elas sao muito parciais ou muito generalizantes, vao muito Ionge, ou sao 

muito acanhadas. Nao se encontra urn born termo para se definir aquilo que ela 

realmente significa. 

0 principialismo mostra-se atrativo para a pratica da atenyao medico

sanitaria por propiciar aos profissionais de saude uma linguagem simples, objetiva 

e que possibilita a verbalizac;ao de percep<;Oes e sentimentos eticos, permitindo 

uma abordagem sistematizada dos problemas praticos do cotidiano (Schramm, 

1999). 

0 ideal da autonomia e ut6pico e na pratica sao pOUCOS OS atos 

totalmente autonomos. Para que se tenha uma ayao como autonoma, nao se faz 

necessario dispor de conhecimento e independencia totais. Basta, simplesmente, 

certo grau de ambas. 0 limite entre o suficiente e o insuficiente pode parecer 

arbitrario, demandando seu estabelecimento em func;ao de objetivo e contextos 

especificos. 

Na area da saude, devido ao carater dependente do paciente e da 

posiyao arbitraria dos profissionais, apresentam-se muitos problemas relativos a 

autonomia. Ha quem critique a enfase conferida pela teoria etica atual a 

autonomia, argumentando que ela tern por base a independencia e subestima a 

importancia das relac;oes intimas e dependentes. Tais criticas dirigem-se as 

teorias mais flexiveis e individualistas de autonomia e nao as mais equilibradas, 

que nao negam o fato da vida em comunidade e das rela<;Oes humanas 

proporcionarem a base para o desenvolvimento da pessoa (Zoboli, 2002). 

Respeitar a autonomia obriga os profissionais de saude a informar, a 

intentar e garantir a compreensao e a voluntariedade e a fomentar a tomada de 

decisoes substancialmente autonomas (Zoboli, 2002). 
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Na pratica da assistemcia medico-sanitaria, e comum a utiliza~ao da 

autoridade profissional para favorecer ou perpetuar a dependencia dos pacientes 

em Iugar de promover sua autonomia. A rela~o fiduciaria existe entre os 

profissionais de saude e o enfermo que determina esta obriga~o positiva de 

respeitar a autonomia, incluindo o dever de conversar e de expor a informa~o, 

tornado-a compreensivel. Neste sentido, a meta deve consistir em zelar e 

promover os interesses dos pacientes (Zoboli, 2002). 

No ambito da administra~ao dos servi~s de saude, o respeito a 
autonomia abarca a forma como a organiza~ao e, consequentemente, sua dire~o 

veem e interagem com os pacientes e a equipe multiprofissional. 

0 principio da nao-maleficencia emana da etica medica e caracteriza-se 

pela obriga~o de "nao causar danos", de "nao prejudicar'' intencionalmente. 0 

termo "dano" nao fica restrito aos aspectos ffsicos, como a dor, as incapacidades 

e a morte, mas abra~ os ambitos psfquico, social, social, moral e outra serie de 

prejufzos. Eles podem ser entendidos como obstaculizar, dificultar ou impedir que 

se cumpram os interesses de uma das partes por motivos que incluem as 

condi~oes autolesivas e os atos de outra parte (Zoboli, 2002). 

A obriga~o de nao prejudicar, como nao roubar, nao lesar ou nao matar, 

e distinta do dever de ajudar OS demais, proporcionando-lhes beneficios, 

protegendo seus interesses ou propiciando seu bem-estar. 

Enquanto a beneficencia, quase sempre, compreende a ajuda ativa e 

requer uma a~ao transitiva, a nao-maleficencia, muitas vezes, envolve a 

abstra~o. implicando apenas abster-se intencionalmente da realiza~o de atos 

que possam causar danos. 

Nao somente a pratica medica tern se norteado pelo principio da 

beneficencia, tambem ada enfermagem, ada odontologia e ada psicologia, entre 

outras. Cada qual de acordo com os fundamentos advindos do saber e da 

especificidade profissionais, busca o que entender ser born para o paciente, 

promovendo seu bem-estar e protegendo seus interesses. No entanto, parece 

claro que esses profissionais de saude nao podem exercer o princfpio da 

beneficencia de modo absoluto. Ha limites, e ultrapassa-los pode significar 

aniquilar a manifesta~o da vontade, dos desejos, dos sentimentos e das cren~s 

pessoais do paciente (Zoboli, 2002). 

53 



0 patemalismo esta justificado em alguns contextos e, em muitos 

ensejos, pode ser a (mica forma possfvel de atendimento, especialmente me 

situa¢es de vulnerabilidade quando os pacientes apresentam comprometimento 

de alguns dos elementos constitutivos da autonomia. Assim, o paternalismo deve 

ser contemplado e ponderado a luz dos princfpios da beneficencia e da 

autonomia, sob risco de ofuscayao da analise se aceito somente urn deles (Kipper 

e Clotet, 1998). 

Se o lado tecnico do tratamento de uma doen9a e responsabilidade do 

profissional de saude, o aspecto da interayao social dos procedimentos indicados 

e da alyada do paciente e de sua familia. Quando os profissionais, com base em 

seu saber tecnico ou em seus valores, usam de sua autoridade para dirigir ou 

constranger a decisao de alguem, deixam de ser especialistas e passam a 

compor uma classe de privilegiados disfaryados de especialistas (Freidson, 1998). 

E impossfvel aos profissionais de saude se furtarem aos jufzos e as 

decisoes de natureza e carater etico. Todas as atividades e cada decisao dos 

profissionais de saude devem ser acompanhadas do exercfcio da prudencia, a fim 

de possibilitar a adequada ponderayao entre beneficencia e nao-maleficencia 

(Kipper e Clotet, 1998). 

0 principia da beneficencia requer que a organizayao de saude e seus 

dirigentes fa9am todo o possfvel para o bern dos pacientes. Confere-se o 

destaque ao balanyo entre riscos e beneffcios que esta na base da analise 

custo/beneffcio. Nenhum "bern maior" justifica atropelar os interesses dos 

pacientes ou sacrifica-los. Por outro lado, o princfpio da nao-maleficencia e 

igualmente aplicavel a pratica dos administradores hospitalares, pois nao se pode 

tolerar situa¢es nas quais os riscos superam os beneffcios (Kipper e Clotet, 

1998). 

No intento de explicar a justi9a, termos como eqOidade, merito e 

titularidade sao usados com freqOencia. 

Os problemas de justi9a distributiva surgem sob condi96es de escassez, 

hoje comuns na area da saude. Nenhum princfpio de justiya por si s6 e capaz de 

fazer frente a tais questoes. As proposi96es filos6ficas das teorias de justi9a, que 

por vezes amparam as decisoes tomadas no ambito das politicas de saude, 
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mostram-se insuficientes para determinar concretamente as medidas de alocayao 

de recursos. 

Tambem na administrayao hospitalar as teorias de justi98 sao essenciais. 

Ao prover urn marco para o desenvolvimento de uma etica pessoal do 

administrador e para a analise de dilemas eticos, sua utilidade nao se restringe a 

aloca~ao de recursos, mas abarca a forma de tratamento dos pacientes e 

trabalhadores nas rela~oes que se estabelecem entre eles e os dirigentes (Kipper 

e Clotet, 1998). 

5.2 Defini~oes Comuns 

Em primeiro Iugar pode-se ver a bioetica como uma parte da etica, a parte 

da etica que e relativa aos problemas colocados pelo progresso das ciencias 

biomedicas, problemas novos ou nova considera~ao de antigos problemas. 

A bioetica e a pesquisa etica aplicada as questoes colocadas pelo 

progresso biomedico (Guy Durant, 1995). 

Segundo David Roy "a bioetica e o estudo interdisciplinar do conjunto das 

condi¢es exigidas por uma administrayao responsavel da vida humana, tendo 

em vista os progresses rapidos e complexes do saber e das tecnologias 

biomedicas. 

E quase impossfvel falar de moral ou de etica sem falar de valores, por 

isso mesmo a bioetica se envolve constantemente em "conflito de valores", ou 

seja, a bioetica e a pesquisa de solu¢es para os conflitos de valores no mundo 

da intervenyao biomedica (Guy Durant, 1995). 

Alguns, com efeito, veem a bioetica como urn metodo de analise. A 

bioetica propoe colocar em destaque os parametres da analise de casos 

complexes, de processes de tomada de decisao, nas situa~oes onde muitos 

elementos estao implicados. Ela seria centrada sobre as analises de casos e a 

soluyao de dilemas morais, principalmente na analise "de custos e beneffcios". 

Outros veem a bioetica como uma simples especie de reflexao e de 

pesquisa interdisciplinar sobre os objetivos do progresso tecnico-medico. A 

bioetica significaria uma especie de preocupayao comum, cada urn, livre em suas 

decisoes e em suas escolhas. 
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Mas, levando-se em considera9Bo que a bioetica e uma parte da etica, ou 

uma forma de etica, dever-se-ia acrescentar que ela e tambem uma pesquisa 

normativa. Ela se propoe orientar a a98o, dirigir o exercfcio das liberdades dos 

cidadaos, influenciar as escolas sociais. 

Segundo Pierre Deschamps, "a bioetica e ci€mcia normativa do 

comportamento humano aceitavel no domfnio da vida e da morte". 

Ja o fil6sofo belga defini "a bioetica como o estudo das normas que 

devem reger nossa a9Bo no domfnio da interven9Bo tecnica do homem sobre a 

sua propria vida". 

Uma visao assim exigente da bioetica esta Ionge do senso comum com 

bastante freqOencia. 

5.3 Temas lnclusos 

Nao se pode definir a autoridade do objeto da bioetica, nem tao pouco 

sua amplitude. Certos temas sao essenciais. Todos os autores e interessados 

pela area reconhecem que ele sao caracterfsticos da bioetica. 

Estes temas formam uma especie de nucleo central: 

- politica de saude; 

- concessao de verbas limitadas; 

- doa9Bo de corac;ao, rim etc.; 

- suicfdio, estfmulo ao suicfdio; 

- manipulac;ao de genetica; 

- insemina9Bo artificial; 

- experimenta9Bo sobre o ser humano, ainda embriao; 

- esterilizac;ao dos deficientes; 

- eutanasia, obstinac;ao terapeutica, recupera98o, verdade aos doentes, 

direito a morte; 

- aborto, diagn6stico pre-natal, aconselhamento genetico. 

Outros, por sua vez, nao hesitam em agregar assuntos dos mais diversos, 

sobre os quais se impoe a reflexao etica: 

-a contracepc;ao; 

- o crescimento demografico e seu controle; 
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-a pesquisa eo desenvolvimento dos armamentos biol6gicos e quimicos; 

-a tortura; 

- a pena de morte; 

- a polui~ao. 

5.4 0 Principio da Caridade 

Urn dos principios mais velhos da etica medica e aquele de nao agredir o 

paciente e nao provocar nele sofrimento. Positivamente, se fala em deve fazer o 

bern ao doente. Mas isto ja e urn passo a mais, e esse passo nem sempre e 

possivel e quando e esse dever de boa vontade se impoe. 

5.5 0 Sigilo 

A rela~o paciente-medico se baseia num contrato. Este contrato funciona 

como urn elo entre estas duas pessoas. Alem disso, o sucesso da medicina 

repousa sobre a confian~ que o paciente tern em seu medico. estas duas razoes 

fundamentam a exigencia do segredo medico e do sigilo. 

0 segredo medico foi considerado, por muito tempo, como uma especie 

de principia absolute, que nao admitia nenhum questionamento. 

5.6 Principios Utilitaristas 

Quando se citam, mais ou menos explicitamente, teorias eticas bern 

conhecidas dos fil6sofos e dos economistas, certos especialistas em bioetica 

lembram frequentemente diversos principios de natureza utilitarista: 

- urn ato se avalia a partir de custos e beneficios; 

-a aceitabilidade etica depende das conseqOencias; 

- e precise procurar 0 bern maior para a maioria. 

Sob sua forma radical, estes axiomas despertam temor em alguns. Mas, 

sob formas atenuadas, eles exercem uma consideravel influencia. 
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5. 7 Principio da Universalizacao 

0 princfpio da igualdade e frequentemente usado em diferentes contextos 

e segundo diversas modalidades. Ele baseia-se no preceito de que todas as 

pessoas humanas sao iguais em dignidade e valor. 

Num contexto de recursos limitados, o prindpio afirma que, para escolher 

os sujeitos que terao acesso a tratamentos, nao pesaram criterios sociais, raciais 

ou religiosos. 

A idade do paciente tambem nao pode ser motivo de discriminayao. Mas 

a questao, na pratica, e controversa. Alguns recusam-se seriamente a considerar 

a idade. Outros sao mais moderados e fazem uma distinc;:ao entre criterio de 

tratamento e "fator'', rna is ou menos significative. Assim, dizem eles, a idade nao 

deve ser urn criterio de tratamento; ela nao e em si rna indicayao de que o 

tratamento esteja ausente, ou que se paralise este tratamento; mas a idade seria 

urn fato que antra na biografia do doente e que constitui urn dos elementos de 

avaliayao da procedencia ou nao do tratamento. 

5.8 Principios de Justica e EqUidade 

Fil6sofo americano, John Rawls elaborou uma teoria complexa sobre a 

justic;:a social centrada na igualdade fundiaria (igualdade formal). Mas, diante das 

desigualdades sociais e economicas, de fato existentes entre os homens, a (mica 

maneira de se estabelecer a justic;:a e a igualdade e providenciar para que as leis, 

as instituic;:oes e os servic;:os publicos sejam organizados, ainda que de maneira 

minima, em beneffcio dos menos favorecidos, mesmo se for preciso proteger a 

igualdade de acesso a todos os servic;:os. 

5.9 Politica de Saude e Eqiiidade 

As reformas da polftica de saude sao conduzidas, nao s6 no Brasil, mas 

em boa parte do mundo, para responder as duas questoes centrais: como 

otimizar os escassos recursos destinados ao setor e como organizar urn sistema 

de saude eficaz e com envergadura suficiente para atender a necessidade de 
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saude da populac;Bo. Em fins dos anos 70 e inlcio dos anos 80, diversos palses, 

inclusive o Brasil, questionavam as saldas para o setor publico decorrentes de 

severa crise economica que atingia as na9()es e que exigiam urn 

redimensionamento do papel do Estado. 

No Brasil, estas questoes foram debatidas ao Iongo dos anos 80 e 90, e 

em relac;Bo a polftica de saude, optou-se pela participa~ao democratica e da 

garantia dos direitos da cidadania, mediante confirma~ao de urn sistema de saude 

com caracterlsticas universalizantes, de cunho igualitarista, sustentado pela ideia 

de justi~ social. 

A forma implementada no sistema de saude brasileiro no final dos anos 

80 trouxe como questao de fundo nao s6 a garantia do direito a saude, mas, a 

ess€mcia, a noc;Bo de eqOidade quanta a distribuic;Bo mais ampla dos recursos de 

saude. Essas duas questoes buscavam dar respostas as crlticas dirigidas ao 

sistema de saude vigente aquela epoca, cujo formate deixava a margem do 

sistema grande parte da popula~ao brasileira: os mais pobres, os que se 

encontravam em condi~oes de desvantagem social e, por isso, os que talvez mais 

precisassem de atenc;Bo a saude. 

Assinale-se que as investiga~oes me saude demonstram que os piores 

Indices de saude encontram-se entre os grupos populacionais mais vulneraveis 

localizados na base da piramide social. Essas disparidades podem ser verificadas 

nas condi9()es de vida e saude entre diferentes grupos sociais e entre distintas 

areas geograficas do mesmo pals. Tradicionalmente, a epidemiologia ocupa-se 

dessa tematica, e inumeros estudos apontam para as desigualdades de adoecer 

e morrer na sociedade, assinalando as diferen~s em relac;Bo ao Iugar, tempo, 

idade e sexo, bern como entre grupos, etnias, genera e classes sociais. 

5.10 Dimensoes da Desigualdade em Saude 

De acordo com Mackenbach e Kunst (1997), a desigualdade em saude 

definem-se pela prevalencia ou incidencia dos problemas de saude entre 

indivfduos do mais alto e mais baixo status socioeconomico. 

As dimensoes da desigualdade em saude sao atribufdas as diferentes 

determinantes que podem corresponder a urn conjunto de fatores interligados as 

59 



condic;oes de saude e adoecimento, que definem o padrao de morbimortalidade 

dos diferentes grupos sociais, e/ou as diferenc;as na distribuic;Bo, organizac;Bo e 

utilizac;So dos recursos em saude. 

0 tema desigualdade em saude passou a ser tratado para alem das 

diferenc;as entre os grupos, incorporando nas analises conceituais a dimensao da 

justic;a social. Esse enfoque, alem de caracterizar os diferentes tipos de 

desigualdade, remete a analise para o campo politico, como incorporac;ao de 

valores eticos e morais explfcitos nas bases contratuais de determinada 

sociedade. 

0 tema eqOidade passa a receber maior atenc;So na decada de 80. Urn 

dos marcos dessa discussao no campo da saude e a estrategica formulada pela 

OMS - "Saude para Todos no Ano 2000", que visa a promoc;So de ac;oes de 

saude baseada na noc;ao de necessidade, destinadas a atingir a todos, 

independents de rac;a, g€mero, condic;oes sociais, entre outras diferenc;as que 

possam ser definidas socioeconomico e cultural mente. 

Apesar de existir urn problema terminol6gico na variedade conceitual de 

eqOidade e, em alguns casos, problemas tambem com o significado da expressao 

quando utilizado no sentido das desigualdades, percebe-se, de modo geral, que a 

consenso ou aceitac;ao ampla na literatura da definic;Bo formulada por Whitehead, 

ou seja, eqOidade em saude, para a autora, todos os individuos de uma 

sociedade devem ter justa oportunidade para desenvolver seu pleno potencial de 

saude e ninguem deve estar em desvantagem para alcanc;S-Io. 

Consequentemente, eqOidade em saude refere-se a reduc;So das diferenc;as 

consideradas desnecessarias, evitaveis, alem de serem consideradas injustas. 

Partindo desse princfpio, a questao central a ser tratada pelas polfticas 

que almejam eqOidade em saude, e a reduc;So ou a eliminac;Bo das diferenc;as 

que advem de fatores considerados evitaveis e injustos, criando, desse modo, 

igual oportunidade em saude e reduzindo as diferenc;as injustas tanto quanto 

possivel. 

Whitehead distingue alguns criterios que classificam as desigualdades em 

saude, diferenciando as injustas, das que nao expressam injustic;as, porque nao 

dependem de intervenc;So ou nao apresentam relac;Bo causal com as diferenc;as 

declasse: 
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a) 0 que nao define as desigualdades como injustas: 

• Varia¢es biol6gicas naturais; 

• Comportamentos perigosos que sao escolhas dos individuos; 

• Vantagens temporarias de urn grupo, como saude, as quais podem 

ser incorporadas rapidamente por outros grupos; 

b) 0 que define as desigualdades como injustas: 

• Comportamentos perigosos nos quais os individuos tern pouca 

escolha em rela98o ao modo de vida; 

• Condi9oes de vida definidas por fatores socioeconomicos; 

• Condi¢es de trabalho - exposi98o a fatores de risco; 

• lnadequado acesso aos servi9os de saude ou outros servi9os publicos 

essenciais. 

A eqOidade tern recebido diferentes defini96es e enfases nos estudos 

te6ricose empiricos concernentes ao acesso e uso dos servi9Qs de saude. Os 

enfoques conceituais destinam-se a analise do tema de forma global no campo da 

saude, no acesso e nas barreiras para o acesso aos servi9Qs da saude, na 

qualidade dos servi90s, ns fatores determinantes das condi¢es de vida e saude e 

nos fatores de ordem polftica que podem promover ou dificultar a eqOidade. 

Travassos ( 1997) considera importante distinguir eqOidade em saude de 

eqOidade no uso ou consume dos servi9os de saude. Essa distin98o e importante 

uma vez que os determinantes das desigualdades no adoecer e no morrer 

diferem das desigualdades no consume de servi90s de saude. 

As desigualdades em saude refletem as desigualdades sociais, e, em 

fun98o da relativa efetividade das a¢es de saude, a igualdade no uso de servi90s 

e importante, porem nao suficiente, para diminuir as desigualdades relativas a 

adoecer e morrer, existentes entre os grupos sociais. 

Nota-se como esses conceitos podem ser operacionalizados para o case 

da poHtica de saude no pais, que tern como elemento balizador o atual desenho 

da implementa98o do SUS. 
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5.11 Eqiiidade em Saude nos Relat6rios das Conferencias Nacionais de 

Saude P6s-Constituicao Federal Brasileira de 1988 

As Conferencias Nacionais de Saude, assim com as de Educac;ao, foram 

instituidas em 1937, numa reorganizac;ao no Ministerio da Educacrao e saude 

Publica pela Lei no 37S. Esta medida visava a "facilitar ao Governo Federal o 

conhecimento das atividades concernentes a educac;ao e a saude realizada no 

Pais e orienta-lo na execuc;ao dos servic;os locais de educac;ao e saude, bern 

como na convenc;ao de auxilio e subvencrao federal". Entretanto, a 1° Conferencia 

Nacional de Saude s6 ocorreu em 1941 e a 2° Conferencia em 1950. A 3° 

Conferencia Nacional de Saude aconteceu ja no perfodo desenvolvimentista em 

1964. Nos subseqOentes 20 anos de ditadura militar ocorreram a 4°, 5°, 6° e r 
Conferencias Nacionais de Saude, contraditoriamente mantendo o espac;o de 

discussao da Reforma Sanitaria. 

A implementacrao das Ac;oes lntegradas de Saude (AIS) em 19S3 foi a 

primeira tentativa de unificac;8o e descentralizacrao do Sistema de Saude 

concretizada. 

A so Conferencia Nacional de Saude foi convocada em 19S6 para 

subsidiar a Assembleia Nacional Constituinte na nova Constituic;8o e leis 

subseqOentes. Existe urn consenso sobre o importante papel dessa Conferencia 

que assumiu a tarefa de definir os principios doutrinarios que deveriam nortear a 

Constituic;8o Federal. Foi nesse documento que explicitou a saude como urn 

direito de todos os cidadaos brasileiros e dever do Estado, fornecendo urn 

ordenamento juridico para a concretizacrao desse direito. 

As Conferencias Nacionais de Saude a partir desses dois marcos, a so 

Conferencia e a Constituic;ao Federal de 19SS, que estabelecem a direcrao 

doutrinaria da politica brasileira de saude, passam a ter uma nova 

institucionalidade: a de canal de participac;8o social na gestao do SUS. 0 governo 

e os representantes da sociedade civil exercem sua funcrao polftica de forma 

paritaria, mediados pelos principios da Reforma Sanitaria Brasileira -

universalidade, integralidade e eqOidade - para desempenhar oficialmente as 

seguintes func;oes: definic;8o da situacrao atual de saude do pais e elaboracrao das 
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diretrizes de polfticas publicas para a saude. (Lei 8.142. Diario Oficial da Uniao 

1990, 31 dez.). 

A go Conferencia foi realizada em 1992 ap6s muita pressao e seis anos, 

durante o governo de Fernando Collar de Mello, que defendia a diminuic;ao das 

responsabilidades publicas em relac;§o a saude, inclusive com propostas de 

revisao constitucional. 

0 tema principal da Conferencia foi a "municipalizac;§o" e teve em parte o 

objetivo de contribuir para a implementac;§o deste processo de descentralizac;ao 

da saude, chamando a atenc;§o sabre os riscos de mudanc;as nos preceitos do 

SUS. Propos a avaliac;§o do controle social, indicando a criac;§o dos Conselhos 

de Saude nos estados e municfpios, onde estes ainda nao estivessem 

estruturados sendo consideradas as experiencias locais na discussao nacional. 

A 1 oo Conferencia foi realizada em 1996, no segundo a no do governo 

Fernando Henrique Cardoso. Ocorreu logo depois da crise do Mexico que teve 

conseqOencias na retomada do desenvolvimento economico, dificultando 

investimentos sociais. A Conferencia teve a direc;§o do Professor Dr. Adib Jatene 

como Ministro da Saude, urn incentivador da participac;§o social no processo de 

tomada de decisao em saude. 

0 processo de descentralizac;ao ja tinha avanc;ado bastante, envolvendo 

novas atores e contextos locais diversos com o conseqOente deslocamento e 

pulverizac;§o do processo decis6rio. Neste ano foram implementadas medidas de 

incentive para que os municfpios assumissem a gestao da rede de servic;os locais 

de saude, expressas na Norma Operacional Basica 96 (NOB 96). 

E importante ressaltar que no relat6rio dessa Conferencia nao se 

encontrou nenhum capitulo que se pudesse classificar como descric;§o do quadro 

atual de saude da populac;ao do Brasil. Apenas o objetivo de apresentar 

deliberac;oes foi incorporado nesse relat6rio. 

A 11 o Conferencia Nacional de Saude foi realizada em 2000, no segundo 

governo Fernando Henrique Cardoso, quando a situac;ao economica do pais 

poderia ser descrita como de crise. A nossa moeda - o Real - havia se 
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desvalorizado, o crescimento economico estagnado criava uma conjuntura 

desfavoravel a gera98o de emprego, alem de outros problemas. Seu relat6rio 

recebeu o titulo: "efetivando o SUS: acesso, qualidade e humaniza98o na aten98o 

a saude, com controle social". 

No final do ano 2000, 99% dos paises brasileiros estavam enquadrados 

em alguma das duas modalidades de gestao definidas pelo Ministerio da Saude. 

Foi tambem neste ano que foi promulgada a emenda constitucional 29, que 

definiu urn patamar para aplica98o de recursos publicos no financiamento das 

at;aes e servi9os de saude nos or98mentos da Uniao, Estados e Municipios. 

0 relat6rio dessa Conferencia apresenta urn espa9o bastante amplo em 

rela9ao ao objetivo de apresentar urn quadro da saude no pals, com a designa98o 

de cenario. Diagnosticou-se como sendo a politica de recursos humanos "o maior 

problema para a gestao do SUS nos municipios" e reconheceu-se "uma 

polariza98o usuarios versus trabalhadores de saude". 

5.12 Bioetica e Ciencia 

Os avan9os alcan98dos pelo desenvolvimento cientifico e tecnol6gico nos 

campos da biologia e da saude, principalmente nos ultimos trinta anos, tern 

colocado a humanidade frente a situat;aes ate pouco tempo inimaginaveis. Sao 

praticamente diarias as noticias provenientes das mais diferentes partes do 

mundo relatando a utiliza98o de novos metodos investigativos e/ou de tecnicas 

desconhecidas, a descoberta de medicamentos mais eficazes, o controle de 

doen9as tidas como ate agora fora de controle. Se por urn lado todas essas 

conquistas trazem na sua esteira, renovadas esperan98s de melhoria da 

qualidade de vida, por outro criam uma serie de contradi96es que necessitam ser 

analisadas responsavelmente com vistas ao equilibria e bem-estar futuro da 

especie humana e da propria vida no planeta. 

Hans Jonas, professor titular do Departamento de Saude Coletiva de 

Brasilia, foi urn dos autores que debru9Qu com mais propriedade sobre este tema, 

ressaltando a impotencia da etica e da filosofia contemporaneas frente ao homem 

tecnol6gico, que possui tantos poderes nao s6 para desorganizar, como tambem 

para mudar radicalmente os fundamentos da vida, de criar e destruir a si mesmo. 
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Ao mesmo tempo que, gera novos seres humanos atraves do dominic das 

complexas tecnicas de fecundac;Bo assistida, agride diariamente o meio ambiente 

da qual depende a manutenc;Bo futura da especie. 0 surgimento de novas 

doenc;as infecto-contagiosas e de diversos tipos de cancer, assim como a 

destruic;Bo da camada de ozonic, a devastac;Bo de florestas e a persistencia de 

velhos problemas relacionado com a saude dos trabalhadores (como a silicose), 

sao "invenc;oes" deste mesmo homem tecnol6gico, que oscila suas ac;Oes entre a 

criac;Bo de novos beneficios extraordinarios e a ins61ita destruic;Bo de si mesmo e 

da natureza. 

Ao contrario do que muitos pensam, a atual pauta bioetica internacional 

nao diz respeito somente as situac;Oes emergentes proporcionados por avanc;os 

como aqueles alcanc;ados no campo da engenharia genetica e seus 

desdobramentos, mas tambem as situac;Oes persistentes, relacionadas 

principalmente com a falta de universalidade no acesso das pessoas aos bens de 

consume sanitaria e a utilizac;Bo equfmime desses beneffcios por todos os 

cidadaos indistintamente. 

Considerando estas duas situac;oes, portanto, a humanidade se ve 

atualmente as voltas nao apenas com alguns velhos dilemas eticos que persistem 

teimosamente desde a antiguidade, como tambem com os novos conflitos 

decorrentes da marcha acelerada do progresso. Juntamente com seus 

inquestionaveis beneffcios, a biotecnociencia para utilizar urn neologismo pode 

contraditoriamente, proporcionar a ampliac;ao dos processes de exclusao sociais 

hoje constatados. Como impedir, por exemplo, que os conhecimentos 

recentemente alcanc;ados sobre as probabilidades de uma pessoa vir a 

desenvolver determinada doenc;a no futuro devido a uma falha no seu c6digo 

genetico (como nos casos da doenc;a de Huntington), nao sejam transformados 

em novas formas de discriminac;ao por parte das companhias seguradoras 

responsaveis pelos chamados "pianos de saude". 

Tudo isso se torna mais dramatico quando se sabe que o perfil 

populacional mundial tern sofrido transformac;oes profundas a partir da elevac;ao 

da esperanc;a de vida ao nascer das pessoas (em anos), aliada ao fenomeno da 

globalizac;Bo economica que produz uma crescenta e ins61ita concentrac;Bo da 

renda mundial nas maos de poucas nac;Oes, empresas e pessoas privilegiadas. 
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Dentro deste complexo contexte merecem menc;ao, ainda, o aumento dos custos 

sanitarios atraves da cria98o e expansao da tecnologia de ponta que possibilitam 

novas formas de diagn6sticos e de tratamento, o recrudescimento de algumas 

doenc;as que ja estiveram sob controle (como a tuberculose, febre amarela, 

dengue, malaria e outras), o surgimento de novas enfermidades (como a AIDS). 

Segundo o presidente da International Association of Bioethics, Alastair 

Campell, em visita que fez ao Brasil em 1998, "o maier desafio para a bioetica 

sera encontrar uma forma mais adequada de justa distribui98o de recursos de 

saude, numa situac;ao crescenta de competitividade". Para ele , e indispensavel 

fugirmos do debate reducionista voltado exclusivamente para os direitos 

individuais, procurando-nos, alem do problema mais basico da exclusao social 

aos novos beneflcios, com o resgate de conceitos mais abrangentes relacionados 

a "dignidade da vida humana, sua dura98o, o valor da diversidade na sociedade 

humana e, em especial, a necessidade de se evitar formas de determinismo 

genetico ... ". 
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6. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS DE ESTUDO 

6.1 Analise da Demanda 

A op~o pela organiza~o hospitalar para o desenvolvimento desse 

estudo ocorre porter sido a autora deste trabalho colaboradora em urn hospital do 

Estado de Santa Catarina por 1 0 anos e atuado em setores ligados a 

enfermagem, recep~ao e financeiro. 

Neste perfodo deparou-se com diversas situa¢es relacionadas a falta de 

etica com clientes/pacientes e usuarios em geral desde ao primeiro atendimento e 

interna~o ate a sua alta causando serios aborrecimentos e revolta para as 

familiares denegrindo a imagem da organiza~ao em sentido amplo. 

6.2 Amostra Analisada 

Para compor a popula~o a ser estudada, pode-se optar por 

componentes nao estritamente representativos, mas caracteristicos da popula~o. 

segundo Quevy (1992). 

Para esta pesquisa, o colaborador participante atendeu a criterios pre

estabelecidos, atendendo a requisitos de conformidade com as condicionantes 

estudadas. 

Os participantes da pesquisa fazem parte do quadro de funcionarios, que 

atuam no setor de Unidade de Terapia lntensiva- UTI, setor considerado urn dos 

mais problematicos juntamente com o Pronto Socorro em rela~ao a questao etica. 

Participaram da pesquisa 30 colaboradores, todos auxiliares e tecnicos de 

enfermagem. 

6.3 Tecnica de Coleta de Dados 

Para coleta os dados que irao submeter o modelo de analise ao confronto 

com a realidade serao utilizadas: a observa~o, entrevistas e analise documental. 
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As entrevistas utilizadas para coletas de dados consistiram em entrevistas 

informais e semi-estruturadas. Atraves das entrevistas informais objetivou-se 

coletar informa~es mais amplas. Com as entrevistas semi-estruturadas 

objetivou-se em coletar elementos de forma detalhada que compoem-se de 

perguntas fundamentais, ligadas a questionamento basicos como a clareza na 

atribui9ao de suas tarefas, seu perfil, condicionantes de trabalho em rela9ao as 

condi9oes ffsicas e cognitivas; como ocorre o processo de comunica9ao e a 

eficiencia do fluxo de informa~es e quanto a eticidade no trabalho com o objetivo 

de identificar quais as principais causas e situa9oes da falta de etica com 

clientes/pacientes e familiares. 

0 modelo de pergunta prop1c1ou aos entrevistados colaboradores, a 

possibilidade de responder: (S) para Sim, (N) para Nao e (A) para As Vezes. 

T ambem foi entrevistado o administrador do hospital com questionamentos sobre 

gerencia participativa, cultura organizacional e a etica em sua administra9ao. 

A analise documental sera utilizada para analisar dados de natureza em 

rela98o a mudan98 na organiza98o, sistema de valores e cultura, 

desenvolvimento hist6rico e estatisticas com dados do anual de 2004. 
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7. CONCLUSAO 

A realiza~o deste trabalho teve como objetivo conseguir uma melhor 

satisfa~o por parte dos clientes/pacientes, familiares e demais usuaries do 

Sistema Onico de Saude - SUS no atendimento de profissionais de saude do 

Hospital de Base "Ary Pinheiro". Possibilitou identificar quais aspectos e quais 

maiores problemas antieticos estao repercutindo nas condi¢es de trabalho dos 

colaboradores do setor de Unidade de Terapia lntensiva- UTI. 

Atraves dos resultados da entrevista realizada com os profissionais da 

enfermagem conclui-se que a grande maioria tern conhecimento de qual seu 

papel na institui~o. Participam de palestras e curses oferecidos e afirmam que as 

condi~oes do ambiente de trabalho sao boas, mas, reclamam da falta de materiais 

e equipamentos para a execu~o do trabalho devido a grande demanda de 

clientes/pacientes. 

Apesar de terem born relacionamento com sua chefia e gerencia e 

afirmarem que procuram trabalhar sempre em equipe, a falta de comunica~o e 

integra~ao com demais setores e colegas esta bastante definida nos resultados. A 

maioria aponta a falta de motiva~o o que ocasiona atitudes as vezes antieticas 

por parte dos colaboradores. 0 que esta faltando sao reunioes mais freqOentes 

com suas chefias para a oportunidade de exposi~o de problemas e duvidas 

decorrentes do dia-a-dia. 

Quante a etica na execu~ao do trabalho a maioria procura agir eticamente 

com seus pacientes em rela~o a privacidade, a confidencialidade de 

diagn6sticos e prontuarios e com os cuidados em geral, mas, muitos ainda 

admitem que assuntos particulares sao discutidos na presen~a de pacientes e 

que com certeza deve constrange-los de alguma forma. 

Dentre as pessoas que afirmaram presenciar situa~oes antieticas no seu 

setor, algumas nao quiseram expor o assunto, outras denunciaram cases com 

maier freqOencia como: a falta de sensibilidade de alguns medicos ao informarem 

diagn6sticos a pacientes e familiares; comentarios entre medicos que nao 

condizem com sua conduta na presen~ de pacientes; discussoes entre medicos 

e enfermeiros e demais profissionais; conversas paralelas, palavroes, 

insinua~oes, risadas entre outra, tudo isso na presen~ de pacientes deixando-os 
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desconfortaveis e incomodados com as situac;oes, possibilitando a abertura de 

reclamac;oes e denuncias no setor de ouvidoria do hospital. 

0 resultado foi apresentado ao administrador do hospital que declarou 

nao tomar conhecimento de tantas denuncias e declarou que o assunto sera 

pauta das reunioes com a gerencia semanalmente. 

Deve-se interferir diretamente na competencia interpessoal iniciando pela 

melhora na percepc;ao, comunicac;ao e motivayao, a comec;ar pela propria 

gerencia. A competencia interpessoal pode ser melhorada atraves do 

estreitamente do contato com outras pessoas em outros setores, procurando ouvi

las, refletir sobre o que elas falam sobre nosso comportamento, eliminar auto

defesas e interesses particulares e contribuir assim para a eliminayao das 

desigualdades nas condic;oes de vida e saude e as desigualdades de acesso e 

consumo nos servic;os de saude. 
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1. lnstrumento de Pesquisa - Relat6rio de Entrevistas 

Os campos que seguem as perguntas devem ser respondidos de acordo com a 
seguinte codificayao: S = SIM, N = NAO, A= AS VEZES 

1- Perfil 
1.1Idade: --:------
1.2Estado Civil:------
1.3Tempo de Servi~: ------
1.4Funyao:=-~~~~~~~~~-~~-~~~~-~~ 
1.5Grau de Escolaridade: 1 o Grau ( ) 2° Grau ( ) 3° Grau ( ) 
1.6 Continua Estudando? ____ _ 

2- Papeis 
2.1 Voce tern clareza na atribuiyao de sua tarefa? ( ) 
2.2 0 conjunto de suas responsabilidades corresponde a descriyao de seu 
cargo? ( ) 
2.3 Voce procura desenvolver sua tarefa em equipe? ( ) 
2.4 Voce ja recebeu algum treinamento no hospital? ( ) Quantos? 

2.5 Voce ja participou de palestras oferecidas pelo hospital? ( ) 
Qual?--:------
2.6 Voce se considera urn profissional experiente? ( ) 

3- Condicionantes do Trabalho 
3. 1 Seu ambiente de trabalho e born? ( ) 
3.2 Ha materiais e equipamentos suficientes para a execuyao de seu trabalho? 
( ) 
3.3 Existe uma norma ou rotina escrita ou verbal que voce segue diariamente? 
( ) 
3.4 Voce considera estafante a realizayao de seu trabalho? ( ) 
3.5 Voce tern urn born relacionamento com sua gerencia/Chefia? ( ) 
3.6 Voce tern conhecimento da missao do hospital? ( ) Qual 
'? e. ________ _ 

4- Processo de Comunicac;ao 
4. 1 A comunicayao e eficiente no seu setor de trabalho? ( ) 
4.2 0 fluxo de informac;oes no seu setor de trabalho e eficiente? ( ) 
4.3 Voce ajuda urn colega na execuyao do trabalho dele? ( ) 
4.4 Existe integrayao e troca de informac;oes entre seu setor e os demais? ( 
) 
4.5 Sao realizadas reunioes entre os funcionarios para a troca de informac;Oes 
e experiencias? ( ) 
4.6 Voce se sente motivado (a) para trabalhar? ( ) 

5- Quanto a eticidade no trabalho 
5.1 Voce se considera uma pessoa eticamente correta? ( ) 
5.2 A privacidade do paciente e seus familiares e respeitada? ( ) 
5.3 A confidencialidade dos prontuarios e respeitada? ( ) 
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5.4 Voce cementa sabre procedimentos e diagn6sticos do paciente com 
amigos e familiares externamente? ( ) 
5.5 Voce administra a medicayao do pacientes nos horarios estipulados pelos 
medicos sem atrasos? ( ) 
5.6 Voce mantem conversas paralelas com colegas do setor diante des 
pacientes sabre assuntos particulares externos e internes? ( ) 
5. 7 Voce se expressa com palavras de baixo calao diante de pacientes 
inconscientes ou nao? ( ) 
5.8 Voce ja presenciou uma situayao que considera antietica em relayao aos 
medicos e colegas no seu setor? ( ) 
Qual? __________________________________________________ _ 

5.9 E posslvel denunciar procedimentos antieticos no seu setor? ( ) 
5. 1 0 Existe urn apoio estrutural da gerencia/chefia ou direyao para discutir e 
resolver questoes que suscitam problemas eticos e/ou ilegais? ( ) 
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------------------------------------

1.1 Categoria de Analise do Resultado da Pesquisa 

1.1.1 Papeis 

RESPOSTAS 

QUESTQES 
1- Papeis 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

2.6 

Total 

NAO 
16% 

SIM 

30 
22 
32 
16 
26 

22 

148 

% 
AS 

NAO VEZES SIM NAO 

0 
4 
0 

16 
6 

4 

30 

Papeis 

2 94% 0% 
6 69% 13% 
0 100% 0% 
0 50% 50% 
0 81% 19% 

6 69% 13% 

14 77% 16% 

ASVEZES 

SIM 

'!::----77% 

2.1 Voce tern clareza na atribuigao de sua tarefa? 

AS 
VEZES 

60.4, 

19% 
0% 
0% 
0% 

19% 

7% 

2.2 0 conjunto de suas responsabilidades corresponde a descrigao de seu 
cargo? 
2.3 Voce procura desenvolver sua tarefa em equipe? 
2.4 Voce ja recebeu algum treinamento no hospital? Quantos? 
2.5 Voce ja participou de palestras oferecidas pelo hospital? Qual? 
2.6 Voce se considers urn profissional experiente? 
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1.1.2 Condicionantes do Trabalho 

RES POST AS 

QUESTOES SIM NAO 
2- Condicionantes do 
Trabalho 
3.1 28 2 
3.2 4 16 
3.3 16 8 
3.4 4 8 
3.5 28 0 
3.6 26 6 
TOTAL 106 40 

Condicionantes do Trabalho 

ASVEZES 

NAO 

21% 

3.1 Seu ambiente de trabalho e born? 

AS 
VEZES 

2 
12 
8 

20 
4 
0 

46 

SIM 

55°/o 

SIM 

88% 
13% 
50% 
13% 
88% 
81% 
55% 

% 
AS 

NAO VEZES 

6% 6% 
50% 38% 
25% 25% 
25% 63% 

0% 13% 
19% 0% 
21% 24% 

3.2 Ha materiais e equipamentos suficientes para a execugao de seu trabalho? 
3.3 Existe uma norma ou rotina escrita ou verbal que voce segue diariamente? 
3.4 Voce considera estafante a realizayao de seu trabalho? 
3.5 Voce tern um born relacionamento com sua gerencia/Chefia? 
3.6 Voce tern conhecimento da missao do hospital? Qual e? 
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1.1.3 Processo de Comunica~ao 

RESPOSTAS 
AS 

QUESTQES SIM NAO VEZES 
3- Processo de 
Comunica~ao 

4.1 8 10 14 
4.2 4 12 16 
4.3 32 0 0 
4.4 6 16 10 
4.5 6 14 12 
4.6 12 8 12 
TOTAL 68 60 64 

Processo de Comunica~ao 

AS VEZES 

33% 

SIM 

25% 
13% 

100% 
19% 
19% 
38% 
35% 

SIM 

36% 

4.1 A comunica9ao e eficiente no seu setor de trabalho? 
4.2 0 fluxo de informa9oes no seu setor de trabalho e eficiente? 
4.3 Voce ajuda um colega na execu9ao do trabalho dele? 

% 
AS 

NAO VEZES 

31% 44% 
38% 50% 

0% 0% 
50% 31% 
44% 38% 
25% 38% 
31% 33% 

4.4 Existe integra9ao e troca de informa9oes entre seu setor e os demais? 
4.5 Sao realizadas reunioes entre os funcionarios para a troca de informa¢es 
e experiencias? 
4.6 Voce se sente motivado (a) para trabalhar? 
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1.1.4 Quanto a eticidade no trabalho 

RESPOSTAS % 
AS AS 

QUESTOES SIM NAO VEZES SIM NAO VEZES 
4- Quanto a eticidade no 
trabalho 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
5.10 

TOTAL 

NAO 

22 

26 4 
28 0 
30 0 

2 28 
26 0 
24 6 
32 0 
24 8 
18 10 
16 14 

226 70 

Eticidade no Trabalho 
ASVEZES 

8% 

2 
4 
2 
2 
6 
2 
0 
0 
4 
2 

24 

5.1 Voce se considera uma pessoa eticamente correta? 

81% 
88% 
94% 

6% 
81°k 
75% 

100% 
75% 
56% 
50% 

70,6 

5.2 A privacidade do paciente e seus familiares e respeitada? 
5.3 A confidencialidade dos prontuarios e respeitada? 

13% 
0% 
0% 

88% 
0% 

19% 
0% 

25% 
31% 
44% 

21,9 

5.4 Voce comenta sabre procedimentos e diagn6sticos do paciente com 
amigos e familiares externamente? 

6% 
13% 
6% 
6% 

19% 
6% 
0% 
0% 

13% 
6% 

7,5 

5.5 Voce administra a medicac;ao do pacientes nos horarios estipulados pelos 
medicos sem atrasos? 
5.6 Voce mantem conversas paralelas com colegas do setor diante dos 
pacientes sabre assuntos particulares extemos e internos? 
5. 7 Voce se expressa com palavras de baixo calao diante de pacientes 
inconscientes ou nao? 
5.8 Voce ja presenciou uma situac;ao que considera antietica em rela<;ao aos 
medicos e colegas no seu setor? Qual? 
5. 9 E possfvel denunciar procedimentos antieticos no seu setor? 
5.1 o Existe urn apoio estrutural da gerencia/chefia ou direc;ao para discutir e 
resolver questoes que suscitam problemas eticos e/ou ilegais? 
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1.2 Entrevista com Administrador Hospitalar do Hospital de Base "Dr. Ary 
Pinheiro" 

1- Qual a missao e a visao do hospital? 
Missao: Sermos uma institui~o de referencia e excelencia da Regiao Norte 
voltada para o atendimento terciario dos pacientes encaminhados para 
tratamento especializados de acordo com as normas que preconizam o SUS, 
com etica e humanizac;ao; gerando o conhecimento cientifico e de recursos 
humanos capacitados as necessidades da sociedade. 

Visao: Sermos reconhecidos pela qualidade e abrangencia regional da 
prestac;ao de servic;os, pela especializac;ao dos recursos humanos que 
compoem a equipe de trabalho, na busca do melhor resultado assistencial 
para os pacientes. 

2- 0 hospital possui uma equipe de gerencia participativa? 
Sim, possufmos uma gerencia participativa, mas, ainda existe entre os 
gerentes alguns habitos conservadores, principalmente no setor de 
enfermagem, e falta de habilidades interpessoais em algumas situac;Oes como 
na relac;ao com familiares e ate mesmo pacientes quando da falta de 
percepc;ao, de nao compreensao, agindo muitas vezes de maneira grosseira. 

3- Quais instrumentos foram utilizados para iniciar uma estrategia de 
gerencia participativa? 

A cada gestao nosso objetivo eo mesmo em rela~o a manter uma gerencia 
participativa. Procuramos realizar semanalmente reunioes com toda a 
gerencia do hospital para a exposic;ao dos problemas, dificuldades dos setores 
e para a integra~o entre os gerentes e diretoria do hospital. lncentivamos os 
mesmos a participarem de palestras, seminarios e de continuarem se 
aperfeic;oando em sua profissao dando-lhes abertura e flexibilidade no 
trabalho. 

4- Como e trabalhada a Cultura Organizacional? 
Por sermos subordinados a Secretaria de Estado de Saude e mantidos pelo 
Govemo do Estado de Rondonia, procuramos manter urn padrao de Cultura 
Organizacional. T odos OS nossos colaboradores, inclusive medicos, sao 
admitidos atraves de concursos. lnicialmente e feito uma integra~o nos 
setores para os novatos. Fazemos com que todos vistam a camisa do hospital 
e para isso cobramos com rigor das gerencias a realiza~o de reunioes 
mensais com seus subordinados para a exposi~o de problemas, denuncias 
antieticas e duvidas do cotidiano. 

5- Em sua opiniao, quanto a competencia interpessoal, deve ser 
melhorado a rela~ao funcionarios I pacientes? 

Ja conseguimos alguns progressos em relac;ao a competencia interpessoal, 
mas confesso que ainda temos muito a fazer. Os maiores problemas se 
encontram nas areas de enfermagem e medica. Falta a capacidade de 
percep~o desses profissionais quando se vai dar uma noticia nao esperada a 
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familiares; uma informayao contraria ao que a pessoa procura, enfim sao 
inumeras situa¢es. Alguns profissionais tern dificuldades no saber ouvir e se 
por no Iugar dessas pessoas. Para continuar progredindo procuro incentivar e 
cobrar em nossas reunioes com a ger€mcia a participayao de trabalhos em 
equipe de seu subordinados para criarem em si mesmos a disciplina de saber 
ouvir com paciencia e assim se conhecerem melhor e se tornarem mais 
eficazes no relacionamento com seus pacientes e familiares, flexibilidade de 
comportamento, menos agressividade e maior compreensao. 

6- 0 hospital possui um c6digo de etica proprio? 
Nao possufmos nosso proprio c6digo de etica, isso esta em nossas 
prioridades de elaborayao para o proximo ano para esse mandato. Seguimos 
a rigor o codigo de etica de cada profissao e se preciso for denunciamos as 
situa¢es que merecem destaque. 

7- Como administrador hospitalar, como o senhor utiliza a etica no seu 
dia-a-dia? 

Nao basta ser etico dentro do que em geral se considers etico. Vivencio etica 
em nfveis acima da media porque acredito que essa evidencia e a melhor 
maneira de mostrar exemplos de conduta dos demais profissionais 
cooperando para a constru9ao de uma sociedade mais etica e mais justa. 

8- A adesao dos colaboradores a um c6digo de etica foi conquistada? 
Como foi? 

Primeiro e fundamental que a gerencia do hospital acredite no c6digo e 
evidencie isso por dar exemplo no dia-a-dia. Gada colaborador, principalmente 
profissionais da enfermagem, medicos e administradores tern conhecimento 
do seu codigo de etica. Adicionalmente os desvios de comportamento ao 
codigo de conduta sao tratados apropriadamente. Se houver claros indicios da 
omissao ou negligencia em relayao ao codigo prejudicando nossos 
clienteslpacientes, nao importa a posiyao ou tempo de servi90 de casa do 
colaborador, esse e denunciado ao seu conselho e retirado do convfvio 
profissional. 

9- Em sua opiniao, qual o seu maior desafio ja enfrentado na gestao de 
pessoas? 

Atrair e reter profissionais medicos e enfermeiros qualificados tern sido urn 
desafio constante. Encontrar a pessoa certa, com as competencias 
necessanas e ajuda-la a explorar sua potencialidade maxima, de maneira 
sustentavel, que trabalhem dentro do c6digo de conduta e com amor a 
profissao. 
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APENDICES 
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APENDICE 1 

C6DIGO DE ETICA PROFISSIONAL DO ADMINISTRADOR HOSPITALAR 

Aprovado pela Assembleia Geral de Federac§o de Administradores Hospitalares
FBAH e Publicado no lnformativo Hospitalar Brasileiro, N.0 4, domes de Julho de 
1995. 

Art. 1°- 0 Administrador Hospitalar adote o seu c6digo de etica como uma carta 
magma que norteia a sua vida e seu comportamento profissional e fundamenta a 
tomada de suas decisoes. 

Art. 2°- 0 Administrador Hospitalar tern plena consciencia de esta dentro de uma 
instituic§o complexa e coordenando atividades pluriprofissionais, em fun~ao da 
pessoa humana que procura manter ou restabelecer sua saude. 

Art. 3°- 0 Administrador Hospitalar sera consciente de que o born desempenho 
na sua profissao requer forma~ao especifica e muito aprimorada. 

Art. 4°- 0 Administrador Hospitalar tern tambem formacao cultural e humanista 
que lhe permita acompanhar o progresso da Administra~ao Hospitalar, alem da 
ciencia, tecnica e arte, devendo tomar parte ativa em estudos, organizayaes e 
promoyaes especificas que visam aprimora -las constantemente. 

Art. 5°- 0 Administrador Hospitalar tern personalidade capaz de administrar a 
instituic§o hospitalar com seguran~ e serenidade, mesmo nas circunstimcias 
mais delicadas. 

Art. 6°- 0 Administrador Hospitalar compenetra-se da necessidade de sua 
profissao e tern sempre como lema a grande missao que lhe e confiada, de servir. 

Art. 7°- 0 Administrador Hospitalar tern fe na sua missao, autoridade para 
coordenar os que trabalham na institui~ao, espirito de decisao e iniciativa, 
disciplina e energia realizadora para levar o hospital a uma constante renovac§o, 
aprimorando sempre mais o seu desempenho. 

Art. 8°- 0 Administrador Hospitalar nao se deixa guiar por sentimentos ou 
vantagens pessoais e, sim, tern calma e dominio de se ao tomar decisao. 

Art. go_ 0 Administrador Hospitalar tern sempre presente que uma boa 
administra~ao pode salvar vidas e prolongar existencias, alem de levar as 
institui~oes a otimizarem todas as suas possibilidades. 

Art. 10°- 0 Administrador Hospitalar dedica-se a uma vida de trabalho 
desinteressante para fazer de sua carreira de administrador hospitalar urn 
sucesso, pois e urn privilegio sagrado lidar com o mais precioso bern do homem, 
a saude. 
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Art. 11 o- 0 Administrador Hospitalar considera o cargo que ocupa, 
primordialmente como urn compromisso de serviyo ao paciente, aos profissionais 
e servidores da institui98o e a comunidade. 

Art. 12°- 0 Administrador Hospitalar prove o hospital dos meios humanos e 
materiais necessaries, para que o mesmo possa atingir seus objetivos de prevenir 
a doen~, promover a saude e desenvolver o ensino e a pesquisa. 

Art. 13°- 0 Administrador Hospitalar testemunha respeito a todas as formas de 
manifesta98o da vida e empenha-se em preserva-la, mante-la e desenvolve-la, 
ate o limite das suas possibilidades, repudiando tude quanta possa agredi-la ou 
diminuir sua plena expressao. 

Art. 14°- 0 Administrador Hospitalar implanta uma documenta~ao completa e 
coordenada de todos as atividades desenvolvidas no hospital, favorecendo o 
estudo e a defesa do hospital, dos pacientes e de quantos nele trabalham. 

Art. 15°- 0 Administrador Hospitalar zela com absolute rigor pela preserva98o do 
sigilo profissional em todas as circunstancias. 

Art. 16°- 0 Administrador Hospitalar pauta a sua administra98o pelo principia de 
que a pessoa humana e 0 fundamento, 0 sujeito e 0 fim de todas a institui98o 
assistencial e, quando enferma, o enferma, o centro e a razao de ser de toda 
atividade de saude e hospitalar. 

Art. 17°- 0 Administrador Hospitalar possibilita aos pacientes usufruir de todos os 
direitos fundamentais da pessoa humana, tanto materiais quanta sociais e 
espirituais. 

Art. 18°- 0 Administrador Hospitalar nao permite a transgressao dos principios 
legais, eticos e marais, exigido de cada profissional o cumprimento rigoroso do 
C6digo de Etica da sua profissao. 

Art. 19°- 0 Administrador Hospitalar tern consciencia de que os recursos 
humanos sao o principal e verdadeiro patrimonio do hospital e aplica uma politica 
de recursos humanos que possibilite, de forma integrada, o desenvolvimento de 
todas as potencialidades de seus servidores. 

Art. 20°- 0 Administrador Hospitalar promove o born relacionamento entre os 
servidores de todas as unidades do hospital e de todos as categorias 
profissionais, destacando a importancia das respectivas atividades. 

Art. 21°-0 Administrador Hospitalar estimula o aprimoramento humane, cultural e 
tecnico dos que trabalham no hospital. 

Art. 22°- 0 Administrador Hospitalar promove o ensino e a pesquisa em todas as 
areas da atividades hospitalar, atraves da educa98o continuada, palestras, 
curses, participa98o e simp6sios, congresses e demais formas de aprendizagem. 
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Art. 23°- 0 Administrador Hospitalar implanta todos os instrumentos de 
administrayao e mantem uma organizayao correta em todos as unidades do 
hospital para favorecer a admissao eo aprendizado de estagiarios das profissoes 
da saude. 

Art. 24°- 0 Administrador Hospitalar institui no hospital urn centro de Estudos 
para estimular o ensino, a pesquisa, as publicac;Qes e demais possibilidades de 
desenvolvimento profissional dos que trabalham no mesmo. 

Art. 25°- 0 Administrador Hospitalar zela para que o corpo clinico do hospital seja 
organizado e aberto, concedendo-lhe os meios necessaries ao desempenho 
eficiente de suas fun9oes. 

Art. 26°- 0 Administrador Hospitalar empenha esforyos para tamar o hospital urn 
verdadeiro centro de saude da comunidade, integrado-o aos demais serviyos de 
saude. 

Art. 27°- 0 Administrador Hospitalar participa expressivamente das atividades da 
comunidade e dos programas dos 6rgaos de classe da sua profissao e do 
hospital. 

Art. 28°- 0 Administrador Hospitalar mantem a comunidade informada sabre os 
recursos e as limitayoes do hospital, a fim de promover o born nome perante o 
publico. 

Art. 29°- 0 Administrador Hospitalar adota uma administrayao participativa, para 
que os profissionais e servidores possam dar sua contribuiyao nos programas que 
sao implantados e apreciar o desempenho do hospital como urn todo e de cada 
unidade administrativa. 

Art. 30°- 0 Administrador Hospitalar aplica instrumentos adequados para 
mensurar o padrao de atendimento do hospital, com vistas ao seu constante 
aprimoramento. 

Art. 31°- 0 Administrador Hospitalar levanta em perfodos muito curtos, a maier 
quantidade possfvel de informac;Qes das atividades do hospital, para que possa 
tamar corretamente decisoes, projetar resultados e prevenir dificuldades. 

Art. 32°-0 Administrador Hospitalar e sempre leal e sincere com seus superiores 
hierarquicos, mantendo-os informados do que ocorre no hospital e relevando com 
absoluta transparencia os comportamentos sabre os quais esta assentada toda a 
dinamica hospitalar na area social, assistencial, humana e econ6mica. 

Art. 33°- 0 Administrador Hospitalar desempenha sempre suas tarefas com 

acerto, rapidez e eficacia. 

86 



~~ -------- --------

APENDICE 2 

CODIGO DE ETICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

CAPiTULO I 

Dos Principios Fundamentais 

Art.1° - A Enfermagem e uma profissao comprometida com a saude do ser 
humano e da coletividade. 

Atua na promoc;ao, proteyao, recuperayao da saude e reabilitac;ao das pessoas, 
respeitando OS preceitos eticos e legais. 

Art.2°- 0 profissional de Enfermagem participa, como integrante da sociedade, 
das ayaes que visem satisfazer as necessidades de saude da populayao. 

Art.3° - 0 profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos da 
pessoa humana, em todo o seu ciclo vital, sem discriminac;ao de qualquer 
natureza. 

Art.4° - 0 profissional de Enfermagem exerce suas atividades com justiya, 
competencia, responsabilidade e honestidade. 

Art.5° - 0 profissional de Enfermagem presta assistencia a saude visando a 
promoyao do ser humano como urn todo. 

Art.6° - 0 profissional de Enfermagem exerce a profissao com autonomia, 
respeitando os preceitos legais da Enfermagem. 

CAPiTULO II 

Dos Direitos 

Art.7° - Recusar-se a executar atividades que nao sejam de sua competencia 
legal. 

Art.8° - Ser informado sobre o diagn6stico provis6rio ou definitivo de todos os 
clientes que estejam sob sua assistencia. 

Art.9° - Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando impedido de 
cumprir o presente C6digo e a Lei do Exercfcio Profissional. 

Art.10° - Participar de movimentos reivindicat6rios por melhores condic;oes de 
assistencia, de trabalho e remunerayao. 

Art.11 o - Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a 
instituiyao publica ou privada para a qual trabalhe nao oferecer condic;oes 
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minimas para o exercicio profissional, ressalvadas as situa9oes de urgemcia e 
emergencia, devendo comunicar imediatamente sua decisao ao Conselho 
Regional de Enfermagem. 

Paragrafo unico - Ao cliente sob sua responsabilidade, deve ser garantida a 
continuidade da assistencia de Enfermagem. 

Art.12° - Receber salarios ou honorarios pelo seu trabalho que devera 
corresponder, no minimo, ao fixado por legisla98o especifica. 

Art.13° - Associar-se, exercer cargos e participar das atividades de entidades de 
classe. 

Art.14° - Atualizar seus conhecimentos tecnicos, cientificos e culturais. 

Art.15° - Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional, cultural e 
a defesa dos legftimos interesses declasse. 

CAPiTULO Ill 

Das Responsabilidades 

Art.16° - Assegurar ao cliente uma assistencia de Enfermagem livre de danos 
decorrentes de impericia, negligencia ou imprudemcia. 

Art.17° - Avaliar criteriosamente sua competencia tecnica e legal e somente 
aceitar encargos ou atribui9oes, quando capaz de desempenho seguro para si e 
para a clientela. 

Art.18° - Manter-se atualizado ampliando seus conhecimentos tecnicos, 
cientificos e culturais, em beneffcio da clientela, coletividade e do 
desenvolvimento da profissao. 

Art.19° - Promover e/ou facilitar o aperfei90amento tecnico, cientffico e cultural do 
pessoal sob sua orienta98o e supervisao. 

Art.20°- Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, 
independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. 

CAPiTULO IV 

Dos Deveres 

Art.21° - Cumprir e fazer cumprir OS preceitos eticos e legais da profissao. 

Art.22° - Exercer a enfermagem com justi98, competencia, responsabilidade e 
honestidade. 
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Art.23° - Prestar assistencia de Enfermagem a clientela, sem discriminayao de 
qualquer natureza. 

Art.24° - Prestar a clientela uma assistencia de Enfermagem livre dos riscos 
decorrentes de imperfcia, negligencia e imprudencia. 

Art.25°- Garantir a continuidade da assistencia de Enfermagem. 

Art.26° - Prestar adequadas informa<;Oes ao cliente e familia a respeito da 
assistencia de Enfermagem, possfveis beneffcios, riscos e conseqOencias que 
possam ocorrer. 

Art.27° - Respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir sabre sua pessoa, 
seu tratamento e seu bem-estar. 

Art.28° - Respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade do cliente. 

Art.29° - Manter segredo sabre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razao 
de sua atividade profissional, exceto nos cases previstos em Lei. 

Art.30° - Colaborar com a equipe de saude no esclarecimento do cliente e familia 
sobre o seu estado de saude e tratamento, possfveis beneffcios, riscos e 
conseqOencias que possam ocorrer. 

Art.31° - Colaborar com a equipe de saude na orientayao do cliente ou 
responsavel, sobre os riscos dos exames ou de outros procedimentos aos quais 
se submetera. 

Art.32° - Respeitar o ser humane na situa<;ao de morte e p6s-morte. 

Art.33°- Proteger o cliente contra danos decorrentes de imperfcia, negligencia ou 
imprudencia por parte de qualquer membra da equipe de saude. 

Art.34° - Colocar seus servi<;os profissionais a disposiyao da comunidade em 
cases de emergencia, epidemia e catastrofe, sem pleitear vantagens pessoais. 

Art.35° - Solicitar consentimento do cliente ou do seu representante legal, de 
preferencia por escrito, para realizar ou participar de pesquisa ou atividade de 
ensino em Enfermagem, mediante apresentayao da informayao completa dos 
objetivos, riscos e beneficios, da garantia do anonimato e sigilo, do respeito a 
privacidade e intimidade e a sua liberdade de participar ou declinar de sua 
participayao no memento que desejar. 

Art.36° - lnterromper a pesquisa na presen<;a de qualquer perigo a vida e a 
integridade da pessoa humana. 

Art.37° - Ser honesto no relat6rio dos resultados da pesquisa. 

Art.38° - Tratar os colegas e outros profissionais com respeito e considerayao. 
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Art.39° - Alertar o profissional, quando diante de falta cometida por impericia, 
imprudencia e negligencia. 

Art.40° - Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que infrinjam 
preceitos do presente C6digo e da Lei do Exercicio Profissional. 

Art.41° - Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos 
que envolvam recusa ou demissao de cargo, fun98o ou emprego, motivados pela 
necessidade do profissional em preservar os postulados eticos e legais da 
profissao. 

CAPiTULOV 

Das Proibi~oes 

Art.42° - Negar assistencia de Enfermagem em caso de urgencia ou emergencia. 

Art.43° - Abandonar o cliente em meio a tratamento sem garantia de continuidade 
da assistencia. 

Art.44°- Participar de tratamento sem consentimento do cliente ou representante 
legal, exceto em iminente risco de vida. 

Art.45° - Provocar aborto ou cooperar em pratica destinada a interromper a 
gesta98o. 

Paragrafo unico- Nos casas previstos em Lei, o profissional devera decidir, de 
acordo com a sua consciencia, sabre a sua participa98o ou nao no ato abortivo. 

Art.46° - Promover a eutanasia ou cooperar em pratica destinada a antecipar a 
morte do cliente. 

Art.47°- Ministrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que o 
compoem e da existencia de risco para o cliente. 

Art.48° - Prescrever medicamentos ou praticar ato cirurgico, exceto os previstos 
na legisla98o vigente e em caso de emergencia. 

Art.49°- Executar a assistencia de Enfermagem sem o consentimento do cliente 
ou seu representante legal, exceto em iminente risco de vida. 

Art.50° - Executar prescric;oes terapeuticas quando contrarias a seguranc;a do 
cliente. 

Art.51° - Prestar ao cliente servic;os que por sua natureza incumbem a outro 
profissional, exceto em caso de emergencia. 

Art.52° - Provocar, cooperar ou ser conivente com maus-tratos. 

90 



Art.53° - Realizar ou participar de pesquisa ou atividade de ensino, em que o 
direito inalienavel do homem seja desrespeitado ou acarrete perigo de vida ou 
dano a sua saude. 

Paragrafo unico- A participa9ao do profissional de Enfermagem nas pesquisas 
experimentais, deve ser precedida de consentimento, por escrito, do cliente ou do 
seu representante legal. 

Art.54° - Publicar trabalho com elementos que identifiquem o cliente, sem sua 
autoriza9ao. 

Art.55° - Publicar, em seu nome, trabalho cientffico do qual nao tenha 
participayao ou omitir em publica9oes, nomes de colaboradores e/ou 
orientadores. 

Art.56° - Utilizar-se, sem referencia ao autor ou sem autorizayao expressa, de 
dados, informa9oes ou opinioes ainda nao publicados. 

Art.57° - Sobrepor o interesse da ciencia ao interesse e seguranya da pessoa 
human a. 

Art.58° - Determinar a execuyao de atos contrarios ao C6digo de Etica e demais 
legislay()es que regulamentam o exercfcio profissional da Enfermagem. 

Art.59° - Trabalhar e/ou colaborar com pessoas ffsicas e/ou jurfdicas que 
desrespeitem princfpios eticos de Enfermagem. 

Art.60° - Acumpliciar-se com pessoas ou institui9oes que exeryam ilegalmente 
atividades de Enfermagem. 

Art.61°- Pleitear cargo, funyao ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de 
concorrencia desleal. 

Art.62° - Aceitar, sem anuencia do Conselho Regional de Enfermagem, cargo, 
funyao ou emprego vago em decorrencia do previsto no Art. 41. 

Art.63° - Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de 
saude, unidade sanitaria, clfnica, ambulat6rio, escola, curso, empresa ou 
estabelecimento congenere sem nele exercer as funy()es de Enfermagem 
pressupostas. 

Art.64° - Assinar as a9oes de Enfermagem que nao executou, bern como permitir 
que outro profissional assine as que executou. 

Art.65° - Receber vantagens de instituiyao, empresa ou de cliente, alem do que 
lhe e devido, como forma de garantir assistencia de Enfermagem diferenciada ou 
beneffcios de qualquer natureza para si ou para outrem. 
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Art.66° - Colaborar, direta ou indiretamente com outros profissionais de saude, no 
descumprimento da legislac;ao referente aos transplantes de 6rgaos, tecidos, 
esterilizayao ou fecundayao artificial. 

Art.67° - Usar de qualquer mecanismos de pressao e/ou suborno com pessoas 
fisicas e/ou jurjdicas para conseguir qualquer tipo de vantagem. 

Art.68° - Utilizar, de forma abusiva, o poder que lhe confere a posiyao ou cargo, 
para impor ordens, opinioes, inferiorizar as pessoas e/ou dificultar o exercfcio 
profissional. 

Art.69° - Ser conivente com crime, contravenyao penal ou ato praticado por 
membro da equipe de trabalho que infrinja postulado etico profissional. 

Art.70° - Denegrir a imagem do colega e/ou de outro membro da equipe de 
saude, de entidade de classe e/ou de instituiyao onde trabalha. 

CAPiTULO VI 

Dos Deveres Disciplinares 

Art.71° - Cumprir as normas dos Conselhos Federais e Regionais de 
Enfermagem. 

Art. 72° - Atender as convocayaes dos Conselhos Federais e Regionais de 
Enfermagem, no prazo determinado. 

Art.73°- Facilitar a fiscalizayao do exercicio profissional. 

Art.74° - Manter-se regularizado com suas obrigac;oes financeiras com o 
Conselho Regional de Enfermagem. 

Art.75°- Apor o numero de inscric;ao do Conselho Regional de Enfermagem em 
sua assinatura, quando no exercfcio profissional. 

Art. 76° - Facilitar a participac;ao dos profissionais de Enfermagem no 
desempenho de atividades nos 6rgaos de classe. 

Art.77° - Facilitar o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa, 
devidamente aprovadas. 

Art.78°- Nao apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer bern im6vel, publico ou 
particular de que tenha posse, em razao do cargo, ou desvia-lo em proveito 
proprio ou de outrem. 
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Capitulo VII 

Das lnfracoes e Penalidades 

Art. 79° - A caracteriza~ao das infra~oes eticas e disciplinares e a aplica~o das 
respectivas penalidades regem-se por este C6digo, sem prejufzo das san¢es 
previstas em outros dispositivos legais. 

Art.aoo - Considera-se infra~ao etica a a~o, omissao ou conivencia que implique 
em desobediencia e/ou inobservancia as disposi~oes do C6digo de Etica dos 
Profissionais de Enfermagem. 

Art.81° - Considera-se infra~ao disciplinar a inobservancia das normas dos 
Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem. 

Art.82° - Responde pela infra~o quem a cometer ou concorrer para a sua 
pratica, ou dela obtiver beneffcio, quando cometida por outrem. 

Art.83° - A gravidade da infra~ao e caracterizada atraves da analise dos fatos e 
causas do dano, suas consequencias e dos antecedentes do infrator. 

Art.84° - A infra~ao e apurada em processo instaurado e conduzido nos termos 
deste C6digo. 

Art.85° - As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais 
de Enfermagem, conforme o que determina o Art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de 
julho de 1973, sao as seguintes: 

I - Advertencia verbal. 

II- Multa. 

Ill - Censura. 

IV - Suspensao do exercfcio profissional. 

V - Cassa~o do direito ao exercfcio profissional. 

Paragrafo primeiro - A advertencia verbal consiste numa admoesta~o ao 
infrator, de forma reservada, que sera registrada no prontuario do mesmo, na 
presen~ de duas testemunhas. 

Paragrafo segundo- A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 
(urn) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual 
pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. 

Paragrafo terceiro- A censura consiste em repreensao que sera divulgada nas 
publica~oes oficiais dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem. 
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Paragrafo quarto - A suspensao consiste na proibic;ao do exerc1c1o da 
Enfermagem por urn perfodo nao superior a 29 (vinte e nove) dias e sera 
divulgada nas publicac;oes oficiais dos Conselhos Federal e Regionais de 
Enfermagem. 

Paragrafo quinto - A cassac;ao consiste na perda do direito ao exercfcio da 
Enfermagem e sera divulgada nas publicac;oes dos Conselhos Federal e 
Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circula<;ao. 

Art.86° - As penalidades de advertencia verbal, multa, censura e suspensao do 
exercicio Profissional sao da alc;ada dos Conselhos Regionais de Enfermagem; a 
pena de cassa<;ao do direito ao exercicio Profissional e de competencia do 
Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no Art. 18, paragrafo 
primeiro, da Lei n° 5.905/73. 

Paragrafo (mico - Na situa<;ao em que o processo tiver origem no Conselho 
Federal de Enfermagem, tera como instancia superior a Assembleia dos 
Delegados Regionais. 

Art.87° - Para a gradua<;ao da penalidade e respectiva imposic;ao consideram-se: 

I -A maior ou menor gravidade da infra<;ao. 

II - As circunstancias agravantes e atenuantes da infrac;ao. 

Ill - 0 dano causado e suas conseqOencias. 

IV- Os antecedentes do infrator. 

Art.88° - As infrac;oes serao consideradas leves, graves ou gravfssimas, conforme 
a natureza do ato e a circunstancia de cada caso. 

Paragrafo primeiro - Sao consideradas infrac;oes leves as que ofendam a 
integridade fisica, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade. 

Paragrafo segundo - Sao consideradas infra<;Oes graves as que provoquem 
perigo de vida, debilidade temporaria de membra, sentido ou func;ao em qualquer 
pessoa. 

Paragrafo terceiro - Sao consideradas infrac;oes gravissimas as que provoquem 
morte, deformidade permanente, perda ou inutilizac;ao de membra, sentido, 
fun<;ao ou ainda, dano moral irremediavel em qualquer pessoa. 

Art.89°- Sao consideradas circunstancias atenuantes: 

I - Ter o infrator procurado, logo ap6s a infra<;ao, por sua espontanea vontade e 
com eficiencia, evitar ou minorar as conseqOencias do seu ato. 

II - T er bons antecedentes profissionais. 
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Ill - Realizar atos sob coayao e/ou intimidayao. 

IV- Realizar atos sob emprego real de forc;a ffsica. 

V- Ter confessado espontaneamente a autoria da infra9ao. 

Art.90° - Sao consideradas circunstancias agravantes: 

I - Ser reincidente. 

II - Causar danos irreparaveis. 

Ill- Cometer infra9ao dolosamente. 

IV - Cometer infra9ao por motivo futil ou torpe. 

V- Facilitar ou assegurar a execuyao, a ocultayao, a impunidade ou a vantagem 
de outra infrayao. 

VI - Aproveitar-se da fragilidade da vftima. 

VII - Cometer a infra9ao com abuso de autoridade ou violayao do dever inerente 
ao cargo ou funyao. 

VIII - T er mais antecedentes pessoais e/ou profissionais. 

Capitulo VIII 

Da Aplica~ao das Penalidades 

Art.91°- As penalidades previstas neste C6digo somente poderao ser aplicadas, 
cumulativamente, quando houver infra9ao a mais de um artigo. 

Art.92° -A pena de Advertencia Verbal e aplicavel nos casas de infray5es ao que 
esta estabelecido nos artigos: 16 a 26; 28 a 35; 37 a 44; 47 a 50; 52; 54; 56; 58 a 
62 e 64 a 78 deste C6digo. 

Art.93° - A pena de Multa e aplicavel nos casas de infray5es ao que esta 
estabelecido nos artigos: 16 a 75 e 77 a 79, deste C6digo. 

Art.94° - A pena de Censura e aplicavel nos casas de infray5es ao que esta 
estabelecido nos artigos: 16; 17; 21 a 29; 32; 35 a 37; 42; 43; 45 a 53; 55 a 75 e 
77 a 79, deste C6digo. 

Art.95° - A pena de Suspensao do Exercicio Profissional e aplicavel nos casas de 
infray5es ao que esta estabelecido nos artigos: 16; 17; 21 a 25; 29; 32; 36; 42; 43; 
45 a 48; 50 a 53; 57 a 60; 63; 66; 67; 70 a 72; 75 e 79, deste C6digo. 
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Art.96°- A pena de Cassa9ao do Direito ao Exercicio Profissional e aplicavel nos 
cases de infra¢es ao que esta estabelecido nos artigos: 16; 24; 36; 42; 45; 46; 51 
a 53; 57; 60; 70 e 79, deste C6digo. 

CAPiTULO IX 

Das Disposicoes Gerais 

Art.97° - Os cases omissos serao resolvidos pelo Conselho Federal de 
Enfermagem. 

Art.98° - Este C6digo podera ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem, 
por iniciativa propria e/ou mediante proposta de Conselhos Regionais. 

Paragrafo (mico - A altera98o referida deve ser precedida de ampla discussao 
com a categoria. 

Art.99° - 0 presente C6digo entrara em vigor na data de sua publica98o, 
revogando os demais disposi¢es em contrario. 
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APENDICE 3 

CODIGO DE ETICA MEDICA 

Preambulo 

I - 0 presente C6digo contem as normas eticas que devem ser seguidas pelos 
medicos no exercfcio da protissao, independentemente da func;ao ou cargo que 
ocupem. 

II- As organizac;oes de presta<;ao de servic;os medicos estao sujeitas as normas 
deste C6digo. 

Ill- Para o exercicio da Medicina impoe-se a inscri<;ao no Conselho Regional do 
respectivo Estado, Territ6rio ou Distrito Federal. 

IV- A tim de garantir o acatamento e cabal execu<;ao deste C6digo, cabe ao 
medico comunicar ao Conselho Regional de Medicina, com discri<;ao e 
fundamento, fatos de que tenha conhecimento e que caracterizem possfvel 
infrigencia do presente C6digo e das Normas que regulam o exercfcio da 
Medicina. 

V - A tiscalizac;ao do cumprimento das normas estabelecidas neste C6digo e 
atribuic;ao dos Conselhos de Medicina, das Comissoes de Etica, das autoridades 
da area de Saude e dos medicos em geral. 

VI - Os infratores do presente C6digo sujeitar-se-ao as penas disciplinares 
previstas em lei 

Capitulo I - Principios Fundamentais 

Art. 1° -A Medicina e uma protissao a servic;o da saude do ser humano e da 
coletividade e deve ser exercida sem discriminac;ao de qualquer natureza. 

Art. 2° - 0 alvo de toda a atenc;ao do medico e a saude do ser humano, em 
beneffcio da qual devera agir com o maximo de zelo e o melhor de sua 
capacidade protissional. 

Art. 3° - A tim de que possa exercer a Medicina com honra e dignidade, o medico 
deve ser boas condic;Oes de trabalho e ser remunerado de forma justa. 

Art. 4° - Ao medico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho etico da 
Medicina e pelo prestfgio e born conceito da protissao. 

Art. so - 0 medico deve aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o 
melhor do progresso cientftico em beneficia do paciente. 

Art. 6° - 0 medico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando 
sempre em beneffcio do paciente. Jamais utilizara seus conhecimentos para gerar 
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sofrimento ffsico ou moral, para o extermfnio do ser humane, ou para permitir e 
acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade. 

Art. 7° - 0 medico dave exercer a profissao com ampla autonomia, nao sendo 
obrigado a prestar servic;os profissionais a quem ele nao deseje, salvo na 
aus€mcia de outre medico, em casas de urg€mcia, ou quando sua negativa possa 
trazer danos irreversfveis ao paciente. 

Art. so - 0 medico nao pode, em qualquer circunstancia, ou sob qualquer 
pretexto, renunciar a sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer 
restri96es ou imposi96es possam prejudicar a eficacia e corre98o de seu trabalho. 

Art. go - A Medicina nao pode, em qualquer circunstancia, ou de qualquer forma, 
ser exercida como comercio. 

Art. 1 oo - 0 trabalho do medico nao pode ser explorado por terceiros com 
objetivos de lucro, finalidade polftica ou religiosa. 

Art. 11° - 0 medico dave manter sigilo quanta as informa¢es confidenciais de 
que tiver conhecimento no desempenho de suas fun¢es. 0 Mesmo se aplica ao 
trabalho em empresas, exceto nos casos em que seu silencio prejudique ou 
ponha em risco a salida do trabalhador ou da comunidade. 

Art. 12°- 0 medico dave buscar a melhor adequa98o do trabalho ao ser humane 
e a elimina9ao ou controle dos riscos inerentes ao trabalho. 

Art. 13° - 0 medico dave denunciar as autoridades competentes quaisquer 
formas de polui980 ou deteriora980 do maio ambiente, prejudiciais a salida e a 
vida. 

Art. 14°-0 medico dave empenhar-se para melhorar as condi¢es de salida e os 
padroes dos servi9os medicos e assumir sua parcela de responsabilidade em 
rela98o a salida publica, a educa98o sanitaria e a legisla98o referente a salida. 

Art. 15°- Dave o medico ser solidario com os movimentos de defesa da dignidade 
profissional, seja por remunera98o condigna, seja por condi¢es de trabalho 
compatfveis com o exercicio etico-profissional da Medicina e seu aprimoramento 
tecnico. 

Art. 16°- Nenhuma disposi9ao estatutaria ou regimental de hospital, ou institui98o 
publica, ou privada podera limitar a escolha, por parte do medico, dos meios a 
serem postos em pratica para o estabelecimento do diagn6stico e para a 
execu98o do tratamento, salvo quando em beneffcio do paciente. 

Art. 17°- 0 medico investido em fun98o de dire9ao tern o dever de assegurar as 
condi¢es mfnimas para o desempenho etico-profissional da Medicina. 

Art. 18° - As rela96es do medico com os demais profissionais em exercicio 
na area de salida devem basear-se no respeito mutuo, na liberdade e 
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independencia profissional de cada um, buscando sempre o interesse eo bem
estar do paciente. 

Art. 19° - 0 medico deve ter, para com os colegas, respeito, considerayao e 
solidariedade, sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariem os 
postulados eticos a Comissao de Etica da instituic.tao em que exerce seu trabalho 
profissional e, se necessaria, ao Conselho Regional de Medicina. 

Capitulo II - Direitos do Medico 

E: direito do medico: 

Art. 20° - Exercer a Medicina sem ser discriminado por questoes de religiao, rays, 
sexo, nacionalidade, cor opc.tao sexual, idade, condiyao social, opiniao politica, ou 
de qualquer outra natureza. 

Art. 21° - lndicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as praticas 
reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no Pais. 

Art. 22° - Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituiyees em que 
trabalhe, quando as julgar indignas do exercicio da profissao ou prejudiciais ao 
paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos 6rgaos competentes e, 
obrigatoriamente, a Comissao de Etica e ao Conselho Regional de Medicina de 
sua jurisdiyao. 

Art. 23° - Recusar-se a exercer sua profissao em instituiyao publica ou privada 
onde as condic.t5es de trabalho nao sejam dignas ou possam prejudicar o 
paciente. 

Art 24° - Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a 
instituiyao publica ou privada para a qual trabalhe nao oferecer condiyees 
mfnimas para o exercicio profissional ou nao o remunerar condignamente, 
ressalvadas as situac.t5es de urgencia e emergencia, devendo comunicar 
imediatamente sua decisao ao Conselho Regional de Medicina. 

Art. 25° - lntemar e assistir seus pacientes em hospitais privados com ou sem 
carater filantr6pico, ainda que nao fays parte do seu corpo clfnico, respeitadas as 
normas tecnicas da instituiyao. 

Art. 26° - Requerer desagravo publico ao Conselho Regional de Medicina quando 
atingido no exercfcio de sua profissao. 

Art. 27° - Dedicar ao paciente, quando trabalhar com relayao de emprego, o 
tempo que sua experiencia e capacidade profissional recomendarem para o 
desempenho de sua atividade, evitando que o acumulo de encargos ou de 
consultas prejudique o paciente. 

Art. 28°- Recusar a realizayao de atos medicos que, embora permitidos por lei, 
sejam contrarios aos ditames de sua consciencia. 

99 



Capitulo Ill - Responsabilidade Profissional 

Art. 29° - Praticar atos profissionais danosos ao paciente, que possam ser 
caracterizados como imperfcia, imprudemcia ou negligencia. 

Art. 30° - Delegar a outros profissionais atos ou atribuic;5es exclusives da 
profissao medica. 

Art. 31° - Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento medico que 
indicou ou do qual participou, mesmo quando varios medicos tenham assistido o 
paciente. 

Art. 32° - lsentar-se de responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha 
praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo 
paciente ou seu responsavel legal. 

Art. 33°- Assumir responsabilidade por ato medico que nao praticou ou do qual 
nao participou efetivamente. 

Art. 34° - Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstancias ocasionais, 
exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado. 

Art. 35° - Deixar de atender em setores de urgencia e emergencia, quando for de 
sua obrigayao faze-lo, colocando em risco a vida de pacientes, mesmo 
respaldado por decisao majoritaria da categoria. 

Art. 36° - Afastar -se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, 
sem deixar outro medico encarregado do atendimento de seus pacientes em 
estado grave. 

Art. 37° - Deixar de comparecer a plantao em horario preestabelecido ou 
abandona-lo sem a presenc;a de substitute, salvo por motivo de forc;a maior. 

Art. 38°- Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a Medicina, ou com 
profissionais ou instituic;Oes medicas que pratiquem atos illcitos. 

Art. 39° - Receitar ou atestar de forma secreta ou ilegfvel, assim como assinar em 
branco folhas de receituarios, laudos, atestados ou quaisquer outros documentos 
medicos. 

Art. 40° - Deixar de esclarecer o trabalhador sobre condic;Oes de trabalho que 
ponham em risco sua saude, devendo comunicar o fato aos responsaveis, as 
autoridades e ao Conselho Regional de Medicina. 

Art. 41° - Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, 
ambientais ou profissionais de sua doenc;a. 

Art. 42° - Praticar ou indicar atos medicos desnecessarios ou proibidos pela 
legislayao do Pafs. 
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Art. 43° - Descumprir legislac;§o especffica nos casos de transplantes de 6rgaos 
ou tecidos, esterilizac;§o, fecundayao artificial e abortamento. 

Art. 44° - Deixar de colaborar com as autoridades sanitarias ou infringir a 
legislac;§o pertinente. 

Art. 45° - Deixar de cumprir, sem justificativa, as normas emanadas dos 
Conselhos Federal e Regionais de Medicina e de atender as suas requisiyaes 
administrativas, intimayaes ou notificayaes, no prazo determinado. 

Capitulo IV- Direitos Humanos 

E vedado ao medico: 

Art. 46° - Efetuar qualquer procedimento medico sem o esclarecimento e 
consentimento previos do paciente ou de seu responsavel legal, salvo iminente 
perigo de vida. 

Art. 47° - Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. 

Art. 48° - Exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente de 
decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar. 

Art. 49° - Participar da pratica de tortura ou de outras formas de procedimento 
degradantes, desumanas ou crueis, ser conivente com tais praticas ou nao as 
denunciar quando delas tiver conhecimento. 

Art. 50° - Fornecer meios, instrumentos, substancias ou conhecimentos que 
facilitem a pratica de tortura ou outras formas de procedimentos degradantes, 
desumanas ou crueis, em relac;§o a pessoa. 

Art. 51° - Alimentar compulsoriamente qualquer pessoa em greve de fome que for 
considerada capaz, ffsica e mentalmente, de fazer jufzo perfeito das possfveis 
conseqOencias de sua atitude. Em tais casos, deve o medico faze-la ciente das 
provaveis complicayaes do jejum prolongado e, na hip6tese de perigo de vida 
iminente, trata-la. 

Art. 52° - Usar qualquer processo que possa alterar a personalidade ou a 
consciencia da pessoa, com a finalidade de diminuir sua resistencia ffsica ou 
mental em investigac;§o policial ou de qualquer outra natureza. 

Art. 53° - Desrespeitar o interesse e a integridade de paciente, ao exercer a 
profissao em qualquer instituic;§o na qual o mesmo esteja recolhido 
independentemente da propria vontade. 

Paragrafo Unico: Ocorrendo quaisquer atos lesivos a personalidade e a saude 
ffsica ou psfquica dos pacientes a ele confiados, o medico esta obrigado a 
denunciar o fato a autoridade competente e ao Conselho Regional de Medicina. 
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Art. 54° - Fornecer meio, instrumento, substancia, conhecimentos ou participar, 
de qualquer maneira, na execu9ao de pena de morte. 

Art. 55°- Usar da profissao para corromper os costumes, cometer ou favorecer 
crime. 

Capitulo V- Rela~ao com Pacientes e Familiares 

E vedado ao medico: 

Art. 56° - Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sabre a 
execu9c3o de praticas diagn6sticas ou terapeuticas, salvo em case de iminente 
perigo de vida. 

Art. 57° - Deixar de utilizar todos os meios disponiveis de diagn6stico e 
tratamento a seu alcance em favor do paciente. 

Art. 58° - Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em 
caso de urgencia, quando nao haja outro medico ou servi90 medico em condi96es 
de faze-lo. 

Art. 59° - Deixar de informar ao paciente o diagn6stico, o progn6stico, os riscos e 
objetivos do tratamento, salvo quando a comunica9c3o direta ao mesmo possa 
provocar-lhe dana, devendo, nesse caso, a comunica9ao ser feita ao seu 
responsavel legal. 

Art. 60° - Exagerar a gravidade do diagn6stico ou progn6stico, ou complicar a 
terapeutica, ou exceder-se no numero de visitas, consultas ou quaisquer outros 
procedimentos medicos. 

Art. 61°- Abandonar paciente sob seus cuidados. 

§ 1°- Ocorrendo fatos que, a seu criteria, prejudiquem o born relacionamento com 
0 paciente ou 0 plena desempenho profissional, 0 medico tern 0 direito de 
renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou seu 
responsavel legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo 
todas as informa¢es necessarias ao medico que lhe suceder. 

§ 2° - Salvo por justa causa, comunicada ao paciente ou ao a seus familiares, o 
medico nao pode abandonar 0 paciente por ser este portador de molestia cronica 
ou incuravel, mas deve continuar a assisti-lo ainda que apenas para mitigar o 
sofrimento fisico ou psiquico. 

Art. 62° - Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do 
paciente, salvo em casas de urgencia e impossibilidade comprovada de realiza-lo, 
devendo, nesse caso, faze-lo imediatamente cessado o impedimenta. 

Art. 63° - Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados 
profissionais. 
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Art. 64° - Opor-se a realiza9Bo de conferencia medica solicitada pelo paciente ou 
seu responsavel legal. 

Art. 65° - Aproveitar-se de situac;oes decorrentes da rela98o medico/paciente para 
obter vantagem ffsica, emocional, financeira ou polftica. 

Art. 66° - Utilizar, em qualquer caso, meios destinados a abreviar a vida do 
paciente, ainda que a pedido deste ou de seu responsavel legal. 

Art. 67° - Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre o metodo 
contraceptive ou conceptive, devendo o medico sempre esclarecer sobre a 
indica<;ao, a seguranc;a, a reversibilidade e o risco de cada metodo. 

Art. 68° - Praticar fecundac;ao artificial sem que OS participantes estejam de inteiro 
acordo e devidamente esclarecidos sobre o procedimento. 

Art. 69° - Deixar de elaborar prontuario medico para cada paciente. 

Art. 70° - Negar ao paciente acesso a seu prontuario medico, ficha clfnica ou 
similar, bern como deixar de dar explicac;oes necessarias a sua compreensao, 
salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou para terceiros. 

Art. 71° - Deixar de fornecer laudo medico ao paciente, quando do 
encaminhamento ou transferencia para fins de continuidade do tratamento, ou na 
alta, se solicitado. 

Capitulo VI - Doa~io e Transplante de 6rgios e Tecidos 

E vedado ao medico: 

Art. 72° - Participar do processo de diagn6stico da morte ou da decisao de 
suspensao dos meios artificiais de prolongamento da vida de posslvel doador, 
quando pertencente a equipe de transplants. 

Art. 73° - Deixar, em caso de transplante, de explicar ao doador ou seu 
responsavel legal, e ao receptor, ou seu responsavel legal, em termos 
compreensfveis, os riscos de exames, cirurgias ou outros procedimentos. 

Art. 74°- Retirar 6rgao de doador vivo, quando interdito ou incapaz, mesmo com 
autorizac;ao de seu responsavel legal. 

Art. 75° - Participar direta ou indiretamente da comercializa98o de 6rgaos ou 
tecidos humanos. 

Capitulo VII - Rela~oes Entre Medicos 

E vedado ao medico: 
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Art. 76° - Servir-se de sua posu;ao hierarquica para impedir, por motivo 
economico, politico, ideol6gico ou qualquer outro que medico utilize as 
instala~oes e demais recursos da instituic§o sob sua direc§o, particularmente 
quando se trate da (mica existente no local. 

Art. 77° - Assumir emprego, cargo ou func§o, sucedendo a medico demitido ou 
afastado em represalia a atitude de defesa de movimentos legitimos da categoria 
ou da aplicac§o deste C6digo. 

Art. 78° - Posicionar-se contrariamente a movimentos legitimos da categoria 
medica, com a finalidade de obter vantagens. 

Art. 79° - Acobertar erro ou conduta antietica de medico. 

Art. 80° - Praticar concorrencia desleal com outro medico. 

Art. 81° - Alterar prescric§o ou tratamento de paciente, determinado por outro 
medico, mesmo quando investido em func§o de chefia ou de auditoria, salvo em 
situac§o de indiscutivel conveniencia para o paciente, devendo comunicar 
imediatamente o fato ao medico responsavel. 

Art. 82° - Deixar de encaminhar de volta ao medico assistente o paciente que lhe 
foi enviado para procedimento especializado, devendo, na ocasiao, fornecer-lhe 
as devidas informa¢es sobre o ocorrido no periodo em que se responsabilizou 
pelo paciente. 

Art. 83°- Deixar de fornecer a outro medico informa¢es sobre o quadro clinico 
do paciente, desde que autorizado por este ou seu responsavel legal. 

Art. 84° - Deixar de informar ao substituto o quadro clinico dos pacientes sob sua 
responsabilidade, ao ser substitufdo no final do turno de trabalho. 

Art. 85° - Utilizar-se de sua posic§o hierarquica para impedir que seus 
subordinados atuem dentro dos princfpios eticos. 

Capitulo VIII - Remunera~ao Profissional 

E vedado ao medico: 

Art. 86° - Receber remunera~ao pela prestac§o de servi~s profissionais a pre~s 
vis ou extorsivos, inclusive de convenios. 

Art. 87° - Remunerar ou receber comissao ou vantagens por paciente 
encaminhado ou recebido, ou por servi~os nao efetivamente prestados. 

Art. 88°- Permitir a inclusao de nomes de profissionais que nao participaram do 
ato medico, para efeito de CObran~ de honorarios. 
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Art. 89°- Deixar de se conduzir com moderayao na fixayao de seus honorarios, 
devendo considerar as limitayees economicas do paciente, as circunstancias do 
atendimento e a pratica local. 

Art. 90° - Deixar de ajustar previamente com o paciente o custo provavel dos 
procedimentos propostos, quando solicitado. 

Art. 91° - Firmar qualquer contrato de assistencia medica que subordine os 
honorarios ao resultado do tratamento ou a cura do paciente. 

Art. 92° - Explorar o trabalho medico como proprietario, s6cio ou dirigente de 
empresas ou institui9oes prestadoras de servi9os medicos, bern como auferir 
lucro sobre o trabalho de outro medico, isoladamente ou em equipe. 

Art. 93°- Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, para cHnica particular ou 
instituiyees de qualquer natureza, paciente que tenha atendido em virtude de sua 
funyao em institui9oes publicas. 

Art. 94° - Utilizar-se de instituiyees publicas para execu9ao de procedimentos 
medicos em pacientes de sua clfnica privada, como forma de obter vantagens 
pessoais. 

Art. 95° - Cobrar honorarios de paciente assistido em instituiyao que se destina a 
prestayao de serviyos publicos; ou receber remunerayao de paciente como 
complemento de salario ou de honorarios. 

Art. 96° - Reduzir, quando em funyao de direyao ou chefia, a remunerayao devida 
ao medico, utilizando-se de descontos a tftulo de taxa de administrayao ou 
quaisquer outros artiffcios. 

Art. 97° - Reter, a qualquer pretexto, remunerayao de medicos e outros 
profissionais. 

Art. 98° - Exercer a profissao com interayao ou dependencia de farmacia, 
laborat6rio farmaceutico, 6tica ou qualquer organizayao destinada a fabricayao, 
manipulayao ou comercializayao de produto de prescriyao medica de qualquer 
natureza, exceto quando se tratar de exercfcio da Medicina do Trabalho. 

Art. ggo- Exercer simultaneamente a Medicina e a Farmacia, bern como obter 
vantagem pela comercializayao de medicamentos, 6rteses ou pr6teses, cuja 
compra decorra da influencia direta em virtude da sua atividade profissional. 

Art. 1 ooo - Deixar de apresentar, separadamente, seus honorarios quando no 
atendimento ao paciente participarem outros profissionais. 

Art. 101° - Oferecer seus servi9os profissionais como premio em concurso de 
qualquer natureza. 
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Capitulo IX - Segredo Medico 

E vedado ao medico: 

Art. 102° - Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercfcio de 
sua profissao, salvo por justa causa, dever legal ou autoriza<;ao expressa do 
paciente. 

Paragrafo unico: Permanece essa proibic;8o: a) Mesmo que o fato seja de 
conhecimento publico ou que o paciente tenha falecido. b) Quando do depoimento 
como testemunha. Nesta hip6tese, o medico comparecera perante a autoridade e 
declarara seu impedimenta. 

Art. 103° - Revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, 
inclusive a seus pais ou responsaveis legais, desde que o menor tenha 
capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus pr6prios meios 
para soluciona-lo, salvo quando a nao revela<;ao possa acarretar danos ao 
paciente. 

Art. 104° - Fazer referenda a casos clfnicos identificaveis, exibir pacientes ou 
seus retratos em anuncios profissionais ou na divulga<;ao de assuntos medicos 
em programas de radio, televisao ou cinema, e em artigos, entrevistas ou 
reportagens em jornais, revistas ou outras publicagoes leigas. 

Art. 105°- Revelar informagoes confidenciais obtidas quando do exame medico 
de trabalhadores, inclusive por exigencia dos dirigentes de empresas ou 
instituiy5es, salvo se o silencio puser em risco a saude dos empregados ou da 
comunidade. 

Art. 106° - Prestar a empresas seguradoras qualquer informa<;ao sobre as 
circunstancias da morte de paciente seu, alem daquelas contidas no proprio 
atestado de 6bito, salvo por expressa autorizagao do responsavel legal ou 
sucessor. 

Art. 107° - Deixar de orientar seus auxiliares e de zelar para que respeitem o 
segredo profissional a que estao obrigados por lei. 

Art. 108° - Facilitar manuseio e conhecimento dos prontuarios, papeletas e 
demais folhas de observagoes medicas sujeitas ao segredo profissional, por 
pessoas nao obrigadas ao mesmo compromisso. 

Art. 109° - Deixar de guardar o segredo profissional na cobranya de honorarios 
por meio judicial ou extrajudicial. 

Capitulo X- Atestado e Boletim Medico 

E vedado ao medico: 
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Art. 110°- Fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique, 
ou que nao corresponds a verdade. 

Art. 111° - Utilizar-se do ato de atestar como forma de angariar clientela. 

Art. 112° - Deixar de atestar atos executados no exercfcio profissional, quando 
solicitado pelo paciente ou seu responsavel legal. 

Paragrafo unico: 0 atestado medico e parte integrante do ato ou tratamento 
medico, sendo 0 seu fornecimento direito inquestionavel do paciente, nao 
importando em qualquer majorayao de honorarios. 

Art. 113° - Utilizar-se de formularies de instituiyoes publicas para atestar fatos 
verificados em clfnica privada. 

Art. 114° - Atestar 6bito quando nao o tenha verificado pessoalmente, ou quando 
nao tenha prestado assistencia ao paciente, salvo, no ultimo caso, se o fizer como 
plantonista, medico substitute, ou em caso de necropsia e verificayao medico
legal. 

Art. 115° - Deixar de atestar 6bito de paciente ao qual vinha prestando 
assistencia, exceto quando houver indfcios de morte violenta. 

Art. 116°- Expedir boletim medico falso ou tendencioso. 

Art. 117° - Elaborar ou divulgar boletim medico que revele o diagn6stico, 
progn6stico ou terapeutica, sem a expressa autorizayao do paciente ou de seu 
responsavel legal. 

Capitulo XI - Pericia Medica 

E vedado ao medico: 

Art. 118° - Deixar de atuar com absoluta isenyao quando designado para servir 
como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites das suas atribuiy()es e 
competencia. 

Art. 119°- Assinar laudos periciais ou de verificayao medico-legal, quando nao o 
tenha realizado, ou participado pessoalmente do exame. 

Art. 120°- Ser perito de paciente seu, de pessoa de sua famflia ou de qualquer 
pessoa com a qual tenha relayoes capazes de influir em seu trabalho. 

Art. 121°- lntervir, quando em funyao de auditor ou perito, nos atos profissionais 
de outro medico, ou fazer qualquer apreciayao em presenya do examinado, 
reservando suas observayoes para o relat6rio. 
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Capitulo XII - Pesquisa Medica 

E vedado ao medico: 

Art. 122° - Participar de qualquer tipo de experi€mcia no ser humane com fins 
belicos, politicos, raciais ou eugenicos. 

Art. 123° - Realizar pesquisa em ser humane, sem que este tenha dado 
consentimento por escrito, ap6s devidamente esclarecido sabre a natureza e 
conseqOencias da pesquisa. 

Paragrafo unico: Caso o paciente nao tenha condi~oes de dar seu livre 
consentimento, a pesquisa somente poderc~ ser realizada, em seu proprio 
beneffcio, ap6s expressa autoriza~ao de seu responsavel legal. 

Art. 124° - Usar experimentalmente qualquer tipo de terapeutica, ainda nao 
liberada para uso no Pafs, sem a devida autoriza~o dos 6rgao competentes e 
sem consentimento do paciente ou de seu responsavel legal, devidamente 
informados da situa~o e das possfveis conseqOencias. 

Art. 125° - Promover pesquisa medica na comunidade sem o conhecimento 
dessa coletividade e sem que o objetivo seja a prote~o da saude publica, 
respeitadas as caracterfsticas locais. 

Art. 126° - Obter vantagens pessoais, ter qualquer interesse comercial ou 
renunciar a sua independencia profissional em rela~ao a financiadores de 
pesquisa medica da qual participe. 

Art. 127° - Realizar pesquisa medica em ser humane sem submeter o protocolo a 
aprova~o e ao comportamento de comissao isenta de qualquer dependencia em 
rela~o ao pesquisador. 

Art. 128°- Realizar pesquisa medica em voluntaries, sadios ou nao, que tenham 
direta ou indiretamente dependencia ou subordina~o relativamente ao 
pesquisador. 

Art. 129°- Executar ou participar de pesquisa medica em que haja necessidade 
de suspender ou deixar de usar terapeutica consagrada e, com isso, prejudicar o 
paciente. 

Art. 130°- Realizar experiencias com novos tratamentos clinicos ou cirurgicos em 
paciente com afe~o incuravel ou terminal sem que haja esperan~ razoavel de 
utilidade para o mesmo, nao lhe impondo sofrimentos adicionais. 

Capitulo XIII - Publicidade e Trabalhos Cientificos 

E vedado ao medico: 
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Art. 131°- Permitir que sua participa9Bo na divulga9Bo de assuntos medicos, em 
qualquer vefculo de comunica9Bo de massa, deixe de ter carater exclusivamente 
de esclarecimento e educa9Bo da coletividade. 

Art. 132°- Divulgar informa9ao sobre o assunto medico de forma sensacionalista, 
promocional, ou de conteudo inverfdico. 

Art. 133° - Divulgar, fora do meio cientffico, processo de tratamento ou 
descoberta cujo valor ainda nao esteja expressamente reconhecido por 6rgao 
competente. 

Art. 134° - Dar consulta, diagn6stico ou prescri9Bo por intermedio de qualquer 
vefculo de comunica9ao de massa. 

Art. 135°- Anunciar tftulos cientfficos que nao possa comprovar ou especialidade 
para a qual nao esteja qualificado. 

Art. 136°- Participar de anuncios de empresas comerciais de qualquer natureza, 
valendo-se de sua profissao. 

Art. 137° - Publicar em seu nome trabalho cientffico do qual nao tenha 
participado: atribuir-se autoria exclusiva de trabalho realizado por seus 
subordinados ou outros profissionais, mesmo quando executados sob sua 
orienta9ao. 

Art. 138° - Utilizar-se, sem referencia ao autor ou sem a sua autoriza9Bo 
expressa, de dados, informac;Qes ou opinioes ainda nao publicados. 

Art. 139°- Apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrac;Qes 
que na realidade nao o sejam. 

Art. 140° - Falsear dados estatfsticos ou deturpar sua interpreta9Bo cientffica. 

Capitulo XIV - Disposi~oes Gerais 

Art. 141° - 0 medico portador de doen9a incapacitante para o exercicio da 
Medicina, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento 
administrativo com perfcia medica, tera seu registro suspenso enquanto perdurar 
sua incapacidade. 

Art. 142° - 0 medico esta obrigado a acatar e respeitar os Ac6rdaos e 
Resolu96es dos Conselhos Federais e Regionais de Medicina. 

Art. 143°- 0 Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conselhos Regionais de 
Medicina e a categoria medica, promovera a revisao e a atualiza9Bo do presente 
C6digo, quando necessarias. 

Art. 144° - As omissoes deste C6digo serao sanadas pelo Conselho Federal de 
Medicina. 

109 



Art. 145° - 0 presente C6digo entra em vigor na data de sua publica~ao e revoga 
o C6digo de Etica ("DOU", de 11/01/65), o C6digo Brasileiro de Deontologia 
Medica (Resolu~o CFM no 1.154 de 13/04/84) e demais disposi¢es em 
contrario. 
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APENDICE4 

ANTEPROJETO DE LEI ORDINARIA DA BIOETICA 

Dispoe sobre a cria~ao, a organiza~ao, as atribui~oes e o estatuto do 

Conselho Nacional de Bioetica. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fa90 saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

0 CONGRESSO NACIONAL decreta: 

CAPiTULO I 

Da Definic;So, dos Princfpios e das Atribuic;oes 

Art. 1 o 0 Conselho Nacional de Bioetica e o 6rgao incumbido de exercer func;So 

consultiva em materia de Bioetica, vinculado a Presid€mcia da Republica, ao que 

se assegura autonomia polftica e tecnica. 

Art. 2° 0 Conselho Nacional de Bioetica exercera suas atribuic;oes com 

fundamento nos seguintes princfpios e objetivos: 

I - 0 estado Democratico brasileiro deve assegurar o exercfcio dos direitos 

sociais, coletivos e individuais, a liberdade, a seguranc;a, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade, a justic;a e a equidade como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social; 

II - A individualidade e a inviolabilidade dos direitos humanos e das garantias 

constitucionais; 

Ill- A dignidade da pessoa humana eo respeito a pluralidade etnica, religiosa e 

cultural; 

IV- A prevalencia dos direitos humanos; 

V - A erradicac;So da pobreza e da marginalizac;So e a reduc;So das 

desigualdades sociais e regionais; 

VI - A promoc;So do bern de todos, sem preconceito de origem, rac;a, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminac;ao; 

VII - 0 direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; 
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VIII - A laicidade do Estado brasileiro. 

Art. 3° Sao atribui¢es do Conselho Nacional de Bioetica: 

I- Emitir parecer fundamentado sobre implica¢es morais e eticas de questoes 

emergentes ou persistentes que tenham ou possam vir a ter impacto na vida 

humana e nao humana, na qualidade de vida, no meio ambiente e na pluralidade 

etnica, religiosa e cultural; 

II - Emitir parecer fundamentado sobre questoes morais e eticas especlficas 

suscitadas pelo desenvolvimento da ciencia e da tecnologia. 

Art. 4 o como instrumento de sua atua~o. compete ao Conselho Nacional de 

Bioetica expedir, recomenda¢es e teses em estudo, ou emitir proclama¢es, 

posi¢es publicas ou proclama¢es de estudo e realizar audiencias ou reunioes 

publicas. 

Art. so Podem consultar o Conselho: 

I - 0 Presidente da Republica; 

II - 0 Presidente do Congresso Nacional; 

Ill - 0 Presidente do Supremo Tribunal Federal; 

IV- 0 Procurador Geral da Republica; 

V - Os cidadaos, por meio de solicita~o subscrita por, no minimo, urn decimo por 

cento do eleitorado nacional distribuido pelo menos de tres decimos por cento de 

eleitores de cada urn deles; 

VI - Quaisquer de seus membros. 

-1 o Qualquer entidade da sociedade civil, de can~ter nacional, pode representar ao 

Conselho para noticiar questao que atenda as condiyoes do artigo 3°, a qual, a 

criterio do Conselheiro a que for distribuida, podera se submetida ao Conselho 

sob a forma de conduta. 

- 2° Caso a representayao seja indeferida, em decisao fundamentada, a entidade 

representante devera ser notificada pelo Presidente do Conselho. 
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