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Aos estudantes de Medicina que, com ética e denodo, 
galgam seu caminho a cada dia... Nossa homenagem;





CÓDIGO DE ÉTICA DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA UFC 5

ORGANIZADORES

• José Ajax Nogueira Queiroz
Prof. Titular de Imunologia – Faculdade de Medicina 
- UFC.

• Renato Evando Moreira Filho
Prof. Adjunto de Medicina Legal, Direito Médico e Éti-
ca Médica -  Faculdade de Medicina - UFC.

COLABORADORES    
                  

• Valéria Goes Ferreira Pinheiro
Diretora da Faculdade de Medicina/UFC. Profª. Titular 
do Departamento de Medicina Clínica.

• Adriele Machado dos Santos
Discente do Curso de Medicina/UFC. Monitora do 
Módulo Desenvolvimento Pessoal 1 - 2014.

• Beatriz Ximenes Braz
Discente do Curso de Medicina/UFC. Monitora do 
Módulo Desenvolvimento Pessoal 1 - 2014.

• Heitor Amorim Muniz 
Discente do Curso de Medicina/UFC. Monitor do Mó-
dulo Desenvolvimento Pessoal 1 - 2014.

• Matheus Duarte Pimentel
Discente do Curso de Medicina/UFC. Monitor do Mó-
dulo Desenvolvimento Pessoal 1 - 2014.

• Estudantes, professores e gestores da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Ceará, campi 
Fortaleza e Sobral, que direta ou indiretamente con-
tribuíram com a discussão e estimularam a produção 
textual deste código.                              





CÓDIGO DE ÉTICA DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA UFC 7

PREFÁCIO

A trajetória do estudante de Medicina ao longo de 
um curso de seis anos dá margem a muitas situações 
instigantes, conflitos éticos, perplexidades, dúvidas so-
bre a melhor conduta a adotar e oportunidades de um 
rico aprendizado. Desde os primeiros dias na Faculdade 
de Medicina, novas realidades surgem, o contato com 
colegas de turma e com professores, os temas desafia-
dores, as descobertas marcantes. A experiência de lidar 
com “o cadáver desconhecido” já se mostra sumamente 
impactante, despertando reflexões sobre a imprevisibi-
lidade da roda da fortuna, mas também suscitando um 
sentimento de gratidão pelo fato de que alguém, cujo 
nome não sabemos, preste mais um serviço extrema-
mente relevante para a ciência e a sociedade, ao contri-
buir para a aquisição do saber e a formação dos futuros 
médicos. A frequência às enfermarias dos hospitais co-
loca o jovem candidato a doutor frente a frente com o 
sofrimento, a dor e a angústia causados pelas enfermi-
dades, mas também delineia para ele a realidade social, 
econômica e cultural de pessoas que muitas vezes per-
tencem a estratos sociais bem diferentes daquele por 
onde transitam os estudantes e os mestres de Medicina. 
E logo o aluno vai se surpreender com a descoberta de 
que o cuidado e a atenção dedicados a um doente têm 
extraordinário efeito positivo em seu tratamento. E que 
a arte de ouvir é parte essencial do ser médico. 

E assim, caminhando em cenário tão diversificado de 
aprendizado e experiência humana, há que serem co-
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nhecidos alguns parâmetros básicos do exercício ético 
do atendimento aos enfermos. A profunda valorização 
da vida humana, o cuidado com o sigilo, a discrição – 
“minha boca calará os segredos que me forem revela-
dos” –  o respeito ao pudor do paciente, a consideração 
pelas pessoas, independente de sua posição social ou 
seu grau de instrução, seus valores e concepções, são 
algumas das vertentes éticas da boa formação do es-
tudante de Medicina. Que este seja o lema: na minha 
frente vejo um paciente, alguém que sofre e precisa 
de minha atenção e meus cuidados. Que nenhum pre-
conceito ou discriminação seja tolerado no exercício do 
meu trabalho e que eu evite fazer julgamento moral das 
pessoas. Procurarei sempre agir em benefício da saúde 
do paciente, respeitando, porém, a autonomia do enfer-
mo, compreendendo que este tem o direito de ser es-
clarecido sobre seu quadro clínico e dar ou não consen-
timento para que sejam adotadas medidas diagnósticas 
e terapêuticas, assim como de opinar sobre as alternati-
vas científicas do tratamento e até de recusá-lo, salvo se 
houver risco iminente de morte. Nunca abandonarei o 
doente, mesmo que ele esteja já fora das possibilidades 
terapêuticas, pois sempre haverá o que fazer em termos 
de aliviar e confortar a pessoa que sofre. 

O compromisso de estudar sempre, de permanente-
mente buscar o conhecimento e a sabedoria, ao lado da 
humildade de entender e aceitar que as verdades tidas 
como mais bem assentadas podem precisar ser revistas 
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e modificadas são atitudes e vivências radicais no ama-
durecimento dos que estão decididos a desempenhar 
de maneira digna e com extremo zelo o cuidado da saú-
de do ser humano e da coletividade. 

Estas são algumas reflexões em contribuição à ini-
ciativa dos Professores Renato Evando Moreira Filho e 
José Ajax Nogueira Queiroz de trabalharem, em grupo 
com alunos-monitores, a elaboração de um Código de 
Ética dos Estudantes de Medicina, instrumento de gran-
de valia para a sensibilização dos estudantes, desde o 
início do curso médico, para os aspectos éticos do aten-
dimento a todos os que buscam os profissionais e os 
serviços de saúde, com ênfase na dignidade da pessoa 
humana, na responsabilidade ética e social de todos os 
que postulam exercer a Medicina e na íntima e profunda 
compreensão de que o conhecimento técnico-científico 
deve ser cultivado paralelamente ao especial zelo com 
a atitude ético-moral e que a ciência jamais deverá ser 
utilizada para a opressão do ser humano, mas sempre 
em benefício da saúde e do bem-estar das pessoas, em 
sua dignidade e integridade.

Dr. Ivan de Araújo Moura Fé
Presidente do Conselho Federal de Medicina (1989-1994)

Presidente do Conselho Regional de Medicina do  
Estado do Ceará (05 mandatos)
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ALGUM HISTÓRICO

O Código de Ética dos Estudantes de Medicina da 
Universidade Federal do Ceará (CEEM)

Nascimento

No primeiro semestre do curso de Medicina, em 
2014, alguns alunos, durante uma aula do módulo de 
Desenvolvimento Pessoal I (DP1 – Evolução histórica, 
científica e ética da Medicina), no qual se estudava a éti-
ca médica aplicada no Brasil, questionaram se haveria 
um Código de Ética voltado aos Estudantes do curso. Os 
discentes compreenderam a importância que se dava 
aos aspectos éticos no exercício da Medicina e que, a 
despeito de exercerem atividades relacionadas à apren-
dizagem da arte dos esculápios com pacientes, familia-
res de pacientes, profissionais de saúde e instituições; 
não eram alcançados pelas normas contidas no Código 
de Ética Médica, considerando que estas se aplicam so-
mente aos profissionais de Medicina.

Desenvolvimento

Também entenderam como relevante a existência 
de um Código de Ética dos Estudantes, os alunos-moni-
tores do módulo em 2014: Adriele Machado dos Santos, 
Beatriz Ximenes Braz, Heitor Amorim Muniz e Matheus 
Duarte Pimentel, os quais transmitiram aos professores 
de DP1, o interesse próprio, bem como dos estudantes 
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recém-ingressos na Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza.

No programa de Monitoria de Iniciação à Docên-
cia da UFC, há uma expressiva atividade realizada, sob 
orientação dos docentes: apresentação de um ou mais 
trabalhos científicos, nos Encontros Universitários - 
evento que transcorre no segundo semestre do calen-
dário letivo. Destarte, os professores-orientadores José 
Ajax Nogueira Queiroz e Renato Evando Moreira Filho 
decidiram, em conjunto com os monitores menciona-
dos, elaborar um esboço do que seria o atual CEEM da 
Faculdade de Medicina (FAMED) da UFC. Foi sugerida a 
divisão em oito capítulos, distribuídos entre os quatro 
monitores.

Sendo assim, nas reuniões semanais das segun-
das-feiras, às 7 h, foi-se dando a construção do CEEM. 
Cada monitor produziu um resumo dos dois capítulos 
dos quais foi incumbido, apresentando-os nas reuni-
ões semanais, para discussão e aprimoramento. Então, 
chegado o período de inscrição para os Encontros Uni-
versitários, os resumos foram enviados para avaliação 
e, uma vez aceitos, apresentados em forma de painéis, 
despertaram grande interesse e apoio por aqueles que 
assistiam ou avaliavam.

Para a construção do CEEM/UFC, a direção da Facul-
dade de Medicina, a Coordenação do Curso de Medicina 
e o Centro Acadêmico XII de Maio promoveram grande 
encorajamento, auxiliando não somente com a partici-
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pação mas também com a disponibilização de salas, ho-
rários para reuniões e recursos audiovisuais.

O texto inicial do código, consequente a união des-
ses oito capítulos, associados a introdução e as disposi-
ções finais, formaram um conjunto que foi amplamente 
discutido em diversas reuniões presenciais, entre pro-
fissionais e alunos, assim como, entre estudantes no 
Centro Acadêmico XII de Maio. Além da participação 
presencial, o esboço foi disponibilizado em rede social 
a fim de que os discentes pudessem opinar e contribuir.
Uma vez maturado, o Código de Ética do Estudante de 
Medicina foi remetido para discussão, junto ao Curso de 
Medicina de Sobral, localizada na zona norte do interior 
do Estado e também unidade educacional vinculada a 
UFC.

Presente e futuro

Naturalmente, considerando que Ética, ciência e tec-
nologia permanecem em desenvolvimento, assim como 
a sociedade que anseia por uma vida com qualidade real 
e crescente, podemos inferir que a edificação do Código 
de Ética do Estudante de Medicina da UFC é um pro-
cesso dinâmico a ser revisto e atualizado, ininterrupta-
mente, pelos interessados em aprender e aplicar a ética 
na arte e na ciência médica em prol da humanidade. O 
ganho é de todos...
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PREÂMBULO

O  Código de Ética do Estudante de Medicina da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) contém as normas 
que devem nortear os discentes, no exercício de suas 
atividades de graduação – incluindo aulas teóricas e prá-
ticas, pesquisa, extensão e presença nos diversos servi-
ços que compõem a universidade, campos de estágio e 
internato.

A fim de garantir a execução desse Código, qualquer 
docente, estudante, servidor técnico-administrativo ou 
cidadão da comunidade em geral poderá comunicar à 
Direção da Faculdade de Medicina, ao Centro Acadêmi-
co XII de Maio ou diretamente à Ouvidoria da Coordena-
ção do Curso de Medicina, com discrição e fundamento, 
fatos de que tenha conhecimento e que caracterizem 
possível infração ao presente Código e às demais nor-
mas que regulam a atividade do estudante de Medicina 
da UFC.
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Capítulo I
  

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º O ingresso no curso de Medicina pressupõe 
a aceitação de princípios éticos e de compromisso com 
a saúde humana, com o bem-estar da coletividade, com 
o combate às desigualdades, injustiças, preconceitos e 
discriminações de qualquer natureza.

Art. 2º As atividades de educação médica ofereci-
das ao estudante de Medicina devem conciliar ensina-
mentos teóricos e práticos, com reflexão crítica, a fim 
de permitir-lhe preparo integral para a formação ética e 
profissional, sendo voltadas a gerar:

a) qualidade de vida da população e justiça social;

b) colaboração na prevenção de agravos à saúde, na 
reabilitação dos doentes, na promoção à saúde e nas 
demais áreas de atuação médica;

c) respeito à dignidade humana;

d) defesa de uma universidade pública, gratuita, 
de acesso universal e autonôma, comprometida com a 
qualidade do ensino, com a produção científica respon-
sável e as atividades de extensão;

e) resguardo da saúde como um direito inalienável e 
universal, bem como a contribuição para a consolidação 
e aprimoramento do Sistema Único de Saúde.
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Art. 3º A atividade do acadêmico de Medicina deve be-
neficiar primordialmente a quem a recebe e ao próprio 
estudante.
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Capítulo II

DOS DEVERES GERAIS E LIMITAÇÕES

Art. 4º É dever do estudante de Medicina:

I - conservar o respeito aos cadáveres que estejam 
sendo manipulados, em sua totalidade ou parte, para 
fins de estudo, assistência, perícia e pesquisa científica;

II - manter-se atualizado frente ao desenvolvimento 
científico e ético das ciências médicas por meio de fon-
tes confiáveis e cientificamente reconhecidas;

III - cumprir os horários estabelecidos das atividades 
acadêmicas, exceto por motivo justo, devendo comuni-
car ao seu supervisor, a impossibilidade;

IV - restringir o uso do estetoscópio, instrumentais 
clínico-cirúrgicos, jaleco e outros equipamentos de pro-
teção individual; à sua atuação em laboratórios, hospi-
tais, unidades básicas de saúde, ambulatórios e setores 
periciais, dentre outros ambientes nos quais sua utili-
zação seja indicada, sempre observando as normas de 
biossegurança;

V - defender o Sistema Único de Saúde público, gra-
tuito e de qualidade, prezando pelos príncipios da inte-
gralidade, equidade e universalidade;

VI - manter respeito aos animais em que se pratica 
ato inerente ao seu aprendizado, evitando-se experiên-
cias de estresse, dor e outras formas lesivas desneces-
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sárias ao procedimento, na conformidades das normas 
aplicáveis a ética no uso de animais para fins científicos.

Art. 5º É vedado ao estudante de Medicina:

I - praticar ilegalmente a Medicina ou aliar-se a quem 
o faça, explicando ao paciente seus impedimentos e 
seus propósitos como estudante;

II - fotografar, gravar, filmar e/ou utilizar qualquer 
outra forma de registro; os cadáveres, pacientes, peri-
ciandos, procedimentos, documentos médicos, em sua 
totalidade ou em parte, excetuando-se quando há auto-
rização por escrito do paciente ou do seu representante 
legal, observando as normas aplicáveis;

Parágrafo único: A filmagem, gravação, fotografia e/
ou qualquer outra forma de registro de aulas, teóricas 
ou práticas, somente poderão ser realizadas com a auto-
rização expressa do professor, excetuando-se as anota-
ções, escritas e pessoais, do conteúdo exposto.

III - autorizar o acesso ou publicar, em redes sociais, 
mídias ou qualquer meio de comunicação, gravações, 
fotos e/ou vídeos de procedimentos médicos que expo-
nham o cadáver, o paciente ou o periciado; ainda que 
não se revele a identidade destes;

IV - assinar documentos que são exclusivos do pro-
fissional médico;

V - realizar procedimentos médicos sem supervisão 
médica, salvo em risco iminente de morte do assistido;
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VI - agir com desrespeito, desconsideração ou pre-
conceito em relação aos pacientes, funcionários, estu-
dantes, professores ou qualquer outra pessoa; em razão 
de crença,etnia, gênero, orientação sexual, nacionalida-
de, classe social, ideologia política ou distinção de qual-
quer natureza;

VII - participar, de qualquer forma, da mercantiliza-
ção da Medicina ou facilitar, indevidamente, acesso aos 
serviços da UFC;

VIII -  extraviar ou utilizar equipamentos, insumos ou 
drogas exclusivas dos ambientes hospitalares, laborato-
riais e ambulatoriais para fins não acadêmicos; 

IX - fazer ou participar de experimentos em pessoas, 
enfermas ou sadias, sem  supervisão médica, sem con-
sentimento livre e esclarecido do paciente e sem que 
sejam respeitadas as normas nacionais e internacionais 
regulamentadoras da ética em pesquisa com seres hu-
manos;

X - deixar de assumir responsabilidades pelos seus 
atos ou atribuir indevidamente seus erros ou insucessos 
ao outro ou às circunstâncias;

XI - exercer sua influência na relação estudante-pa-
ciente de maneira que limite a autonomia e os direitos 
do paciente de decidir sobre seus atos e bem-estar;

XII - ser conivente com interesses pecuniários, po-
líticos, religiosos ou de qualquer outra ordem, de seu 
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supervisor ou de financiador público ou privado de as-
sistência à saúde que interfiram, prejudicialmente, na 
escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico 
ou tratamento disponíveis e cientificamente reconheci-
dos no interesse da saúde do paciente ou da comuni-
dade;

XII - publicar, na condição de autor ou co-autor, tra-
balho científico que não tenha participado efetivamente 
da elaboração.
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Capítulo III 

DOS DIREITOS 

Art. 6º São direitos do estudante de Medicina:

I - não ser discriminado por motivo de gênero, orien-
tação sexual, etnia, crença, classe social, nacionalidade, 
ideologia política ou distinção de qualquer outra natu-
reza;

II - dispor de um corpo docente competente, dedica-
do, pedagógico e comprometido com a formação médi-
ca e que, em suas atividades acadêmicas, atue sem cau-
sar constrangimento ao corpo discente, por questões 
discriminatórias ou de qualquer origem;

III - dispor de um corpo administrativo competente, 
dedicado e comprometido com a prestação de serviços;

IV - desfrutar de um ambiente seguro, confortável 
e acessível que proporcione as condições necessárias à 
sua evolução técnica, ética e crítica; ao seu aprendizado; 
e à estadia no curso;

V - suspender suas atividades, como forma de rei-
vindicar melhorias, quando a instituição não oferecer 
condições mínimas para o aprendizado, sem o ônus da 
perseguição política ou reprovação por falta, sendo as-
segurada a reposição de aulas teóricas e atividades prá-
ticas;
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VI - estar representado nas instâncias deliberativas e 
consultivas de sua instituição de ensino, garantindo seu 
direito de voz e voto;

VII - participar, pessoalmente ou por representação 
de entidade estudantil, da elaboração, com direito a 
voz e voto, dos regulamentos e normas das instituições 
onde exerça sua formação; bem como apontar falhas, 
desvios ou distorções sempre que julgar necessário fa-
zendo prevalecer a boa prática do ensino e do exercício 
da medicina;

VIII - ter a garantia da flexibilidade individual de estu-
dos, em períodos preestabelecidos, de forma clara;

IX - participar de internato, estágios, pesquisas 
científicas, projetos de ensino ou extensão sempre sob 
orientação de um responsável institucional;

X - dispor de acesso à documentação relativa ao mó-
dulo do respectivo semestre em curso, tais como: emen-
tas, objetivos de aprendizagem, cronogramas e referên-
cias, em versão física ou digital;

XI - ser tratado cordialmente pelos profissionais da 
saúde e/ou docentes, bem como, receber destes, quan-
do possível, auxílio no aprendizado;

XII - ter acesso às provas realizadas, com direito de 
discuti-las;

XIII - organizar-se, com seus pares, em Centro Aca-
dêmico;
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XIV - ausentar-se de situações de constrangimento, 
de discriminação ou de risco a sua segurança gerados 
por pacientes ou seus acompanhantes, exceto em risco 
iminente de morte do paciente;

XV - não tomar qualquer tipo de conduta sob condi-
ção desconfortável de pressão imposta pelo paciente ou 
acompanhantes;

XVI - reivindicar adequadas condições de ensino, in-
clusive acionando as autoridades competentes, na hipó-
tese de não serem solucionados os problemas aponta-
dos, de forma fundamentada;

XVII - esclarecer aos pacientes suas condições e 
responsabilidades, como estudante, nos ambientes de 
aprendizagem.
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Capítulo IV

DO SIGILO

Art. 7º O estudante de Medicina está obrigado a 
guardar sigilo sobre fatos que tenha conhecido por ter 
presenciado, ouvido ou deduzido no exercício de sua 
atividade relacionada ao paciente, periciados, familiares 
e/ou responsáveis legais.

Art. 8º O estudante de Medicina não revelará, como 
testemunha, fatos de que tenha conhecimento, no exer-
cício de sua atividade. Convidado para depor, deve de-
clarar-se preso ao segredo.

Parágrafo único: É admissível a divulgação do segre-
do, na medida da necessidade, se alicerçado na justa 
causa, dever legal ou autorização escrita do paciente, 
desde que não gere prejuízo ao mesmo.

Art. 9º O estudante de Medicina deve preservar a 
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra 
e da imagem das pessoas

§ 1º Os documentos médicos, entendidos como 
prontuários, laudos, boletins, declarações, notificações 
e atestados, dentre outros, em qualquer suporte de 
armazenamento de dados a que o aluno tiver acesso, 
devem ser alvo das recomendações do caput do artigo.

§ 2º Os fatos que tenha conhecimento em virtude 
do aprendizado profissional, também são alvo do caput 
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do artigo, ainda que seja de conhecimento público ou 
que o paciente/periciado tenha falecido, mormente se 
referenciar-se a casos clínicos identificáveis.

       Art. 10 Em caso de dúvida, deverão ser consulta-
dos os órgãos colegiados ligados à Coordenação do Cur-
so de Medicina, com representação estudantil.
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Capítulo V

DA RELAÇÃO COM PACIENTES E SEUS
 ACOMPANHANTES

Art. 11 São deveres do estudante de Medicina: 

I - agir sempre na conformidade dos princípios da 
bioética, notadamente: beneficência, não-maleficência, 
justiça e autonomia, sem prejuízo de outros aplicáveis;

II - demonstrar respeito e dedicação ao paciente, 
sempre considerando sua condição de ser humano;

III - pautar suas atividades estudantis pelo compro-
misso com a defesa da cidadania e da dignidade huma-
na, com ênfase na responsabilidade social;

IV - saber ouvir o paciente, esclarecendo dúvidas 
e compreendendo suas expectativas, necessidades e 
queixas, ainda que não tenham relação com sua doença, 
procurando, sempre que possível, auxiliar na melhora 
do quadro clínico e da qualidade de vida, de acordo com 
suas possibilidades, aptidões e conhecimentos;

V - ser comedido nas ações, tendo por princípios a 
cordialidade, a prudência e o bom-senso;

VI - respeitar o pudor do paciente ou periciando;

VII - buscar compreender e tolerar atitudes ou ma-
nifestações dos pacientes que causem desconforto ao 
estudante, lembrando-se de que as mesmas podem fa-
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zer parte de sua doença, condição socioeconômica e/
ou cultural;

VIII - conduzir-se com paciência e calma, não utili-
zando expressões que possam gerar temor ao paciente, 
além de agir sempre com discrição;

IX - apresentar-se condignamente, cultivando hábi-
tos e maneiras que façam ver ao paciente o interesse e 
o respeito de que é merecedor;

X - agir com respeito, em especial no que concerne 
aos pacientes e acompanhantes, quanto à crença, etnia, 
nacionalidade, classe social, ideologia política, identida-
de de gênero, orientação sexual ou distinção de qual-
quer natureza, incluindo o uso do nome social.
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Capítulo VI

DA  RELAÇÃO COM PROFISSIONAIS E INSTITUIÇÕES

Art. 12 São deveres do estudante de Medicina:

I - respeitar as normas das instituições onde é rea-
lizado seu aprendizado, desde que estejam na confor-
midade da legislação aplicável, não gerem situações de 
opressão e desfavorecimento, e que não firam os direi-
tos do estudante;

II - buscar preservar os recursos científicos, materiais 
e imateriais, das instituições onde realiza seu aprendi-
zado;

III - manter relação cordial com profissionais da saú-
de e adotar conduta respeitosa em qualquer instituição 
onde exerça atividade estudantil;

IV - ser solidário com os movimentos legítimos da 
categoria estudantil.

§ único - o estudante de Medicina poderá ser res-
ponsabilizado civil, penal, ética e administrativamente 
por atos inerentes à atividade estudantil, que tragam 
danos ao paciente ou periciado, bem como os promovi-
dos por sua imprudência, imperícia ou negligência, sem 
prejuízo de eventual responsabilidade solidária de seu 
supervisor, quando cabível. 
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Capítulo VII

DA RELAÇÃO COM PROFESSORES, ORIENTADORES E 
OUTROS ESTUDANTES

Art. 13 São deveres do estudante de Medicina: 

I - tratar com respeito professores, orientadores e 
colegas;

II - conhecer as normas dos Conselhos Federal e Re-
gional de Medicina relacionadas à atividade do estudan-
te, além do Código de Ética do Estudante de Medicina 
da UFC;

III - conhecer as responsabilidades  éticas da Medici-
na e se conduzir conforme seus preceitos;

IV - reportar-se a seu professor e/ou orientador an-
tes de afastar-se de suas funções.

Art. 14. É devido ao estudante de medicina:

I - ser tratado com respeito e cordialidade pelos pro-
fessores, orientadores, preceptores, servidores técnico-
-administrativos e seus colegas;

II - receber dos professores, orientadores e precep-
tores exemplos de retidão ética;

III - estar sob permanente supervisão de professores 
e/ou orientadores médicos ao realizar procedimentos 
nos pacientes e periciados.
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Capítulo VIII

DOS ESTÁGIOS E APERFEIÇOAMENTOS
              

O estudante de Medicina poderá:

Art. 15 Reinvidicar melhores condições de aprendi-
zado nas instituições onde realiza estágio, apontando 
possíveis soluções para aperfeiçoamento do campo 
onde atua.

Art. 16 Denunciar, aos órgãos competentes, práticas 
que não estiverem observando os princípios estabeleci-
dos no Código de Ética Médica do CFM e no Código de 
Ética do Estudante de Medicina da UFC.

Art. 17 Cumprir as instruções de seu orientador nas 
atividades de aperfeiçoamento, estágio e internato; ex-
cetuando hipóteses em desacordo com os princípios éti-
cos da Medicina, comunicando desde logo sua recusa e 
motivação.

Art. 18 É vedado ao estudante de Medicina:

I - ausentar-se de suas funções durante o estágio, 
sem prévia comunicação ao profissional que o supervi-
siona;

II - realizar procedimentos para os quais não tenha 
recebido a devida orientação ou sem supervisão;

III - apresentar-se como médico;
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IV - prescrever medicamentos, solicitar a realização 
de procedimentos ou preencher documentos médicos, 
sem a subsequente assinatura do profissional responsá-
vel;

V - registrar de forma ilegível, secreta ou em código 
os relatórios, anamneses, observações nos prontuários 
ou em quaisquer outros documentos que venha a apre-
sentar aos pacientes, periciados, supervisores, profes-
sores ou orientadores.
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Capítulo IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19  Os casos omissos deverão ser encaminhados 
à Direção da Faculdade de Medicina da UFC, ao Centro 
Acadêmico XII de Maio ou ouvidoria da Coordenação do 
Curso.

Art. 20 Este Código somente poderá ser revisado e 
atualizado mediante instância consensuada entre a  Di-
reção da Faculdade de Medicina e o Centro Acadêmico 
XII de Maio. 

Art. 21 O presente texto entra em vigor na data de 
sua publicação.                                                       
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ANEXOS E APÊNDICES
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Ensino da Ética no Projeto Pedagógico do
Curso de Medicina/UFC

Alguns Aspectos de Interesse**
       

Constituem-se princípios norteadores do Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC 2018.1) de Medicina da UFC, 
a implantação efetiva de métodos ativos de aprendiza-
gem, treinamento de habilidades clínico-cirúrgicas e de 
comunicação. Pretende-se propiciar o desenvolvimen-
to de competências, o estímulo à gestão de seu auto 
aprendizado, o treinamento do trabalho, interprofissio-
nal e em equipe, além da formação crítica, reflexiva e 
ética que contribua para a mudança social em busca de 
um mundo melhor.

No eixo longitudinal curricular de Desenvolvimento 
Pessoal e Aprendizagem da Prática Profissional (DP), 
as 3 temáticas definidas foram: Profissionalismo, Co-
municação e Ética. Nestes módulos, são trabalhadas 
competências relacionadas à ética, humanidades, refle-
xão, tomada de decisões, comunicação, liderança, auto 
aprendizado e educação permanente. As atividades pe-
dagógicas são desenvolvidas do primeiro semestre ao 
internato, assim distribuidas:

- Semestres prévios ao internato: os discentes de-
senvolverão atividades nos conteúdos de História da 

*Informações e texto livremente adaptados do PCC – 2018.1 - Curso 
de Medicina/UFC
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Medicina, Metodologia Científica, Medicina Baseada 
em Evidências, Ética Médica, Bioética, Deontologia, Re-
lações Humanas, Psicologia Médica e Funções Mentais. 
Desenvolverá habilidades sensoriais, reflexivas, de auto 
aprendizado e de comunicação; favorecendo comporta-
mentos e atitudes afirmativas e éticas necessárias para 
uma prática adequada ao futuro profissional. 

- Internato (fase final da graduação): conteúdos des-
te período visam garantir que o graduando em Medici-
na tenha formação geral, desenvolvendo competências 
para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, 
com ações de promoção, prevenção, recuperação e rea-
bilitação, nos âmbitos individual e coletivo, com respon-
sabilidade social e compromisso com a defesa da cida-
dania, da dignidade humana, da saúde integral do ser 
humano e tendo, como transversalidade em sua prática, 
a determinação social do processo de saúde e doença. 
Destaca-se que a construção do conhecimento deve 
ocorrer em momentos pedagógicos que permitam, com 
auxílio de um preceptor, promover o entendimento com 
experiência prática, por parte do graduando, de forma 
crítica e reflexiva.

Os temas próprios da ética médica são abordados 
sob diversos prismas, ao longo de todos os semestres 
do curso, com alguns destaques, a seguir assinalados.
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Semestre e Compo-
nente Curricular

Ementa e Temas da Ética em destaque

1º SEMESTRE

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL 1

EMENTA

O perfil do médico a ser formado no Século 
XXI e os desafios à sua formação. Evolução 
da formação do raciocínio médico. Conside-
rações das contribuições herdadas da filoso-
fia, da ciência moderna e da ética médica. 
Inventário de personalidade. Acesso à infor-
mação durante a formação médica. Biosse-
gurança na aprendizagem. Futuro exercício 
da medicina nos diversos cenários de práti-
ca. Aspectos éticos e morais necessários ao 
estudante de Medicina (compromisso com a 
competência da futura profissão e honesti-
dade). Auto-cuidado, empatia, Desenvolvi-
mento de atributos pessoais que incluem 
atitudes e comportamentos acima do inte-
resse próprio do médico (altruísmo, respon-
sabilidade, excelência, atributos do dever e 
do serviço, de honra e integridade, respeito 
pelos outros). [...]

TEMAS DA ÉTICA EM DESTAQUE

• PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS EM ÉTICA 
MÉDICA

• DIREITOS HUMANOS E MEDICINA
• GENÉTICA E ÉTICA
• RESPONSABILIDADE ÉTICA DO MÉDICO
• SIGILO PROFISSIONAL
• CÓDIGO DE ÉTICA DO ESTUDANTE DE 

MEDICINA
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2º SEMESTRE

DESENVOLVIMEN-

TO PESSOAL 2 

EMENTA

O método científico. Racionalização 
do trabalho intelectual. A formação 
do espírito científico. Natureza, quali-
dades. e importância do espírito cien-
tífico. Metodologia científica na era da 
informática. Instituições de fomento 
à pesquisa. Pesquisa e Programas de 
Fomento na UFC. Projeto de pesquisa. 
O formato de um trabalho científico. 
Pesquisa científica na Internet. Ética 
na pesquisa clínica e experimental. A 
formação do pesquisador. Docência, 
Carreira universitária e Ensino médico. 
Plataforma Lattes e Currículo Lattes. 
Avaliação crítica de trabalhos científi-
cos. Formas de divulgação do conhe-
cimento científico. Publicações cien-
tíficas, Parâmetros para publicação e 
Normas editoriais. Repercussão social 
da pesquisa. A pesquisa e a sociedade.

TEMA DA ÉTICA EM DESTAQUE

- ÉTICA EM PESQUISA COM SERES VIVOS
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3º SEMESTRE
DESENVOLVIMEN-
TO PESSOAL 3

EMENTA
Inter-relações produção, trabalho, am-
biente e saúde; Saúde do Trabalhador; 
Saúde Ambiental; Vigilância em Saúde 
do trabalhador; Vigilância em Saúde 
Ambiental; Anamnese Clínico-Ocupa-
cional; Perícias Médicas e o Instituto 
Nacional de Seguridade Social; Epide-
miologia dos Agravos Relacionados à 
Saúde e ao Ambiente; Doenças Osteo-
musculares Relacionadas ao Trabalho; 
Perda Auditiva Induzida por Ruído; Der-
matoses Ocupacionais; Câncer Relacio-
nado ao Trabalho; Vigilância do Câncer 
Relacionado ao Trabalho; Saúde Men-
tal e Trabalho; Interferentes Endócrinos 
e Contaminantes Ambientais; Metodo-
logias de Investigação dos Riscos Ocu-
pacionais e Ambientais; Vigilância Epi-
demiológica dos Agravos Relacionados 
ao Trabalho. Relação médico paciente 
e aspectos éticos. Habilidades Clínicas 
e de Comunicação.

TEMA DA ÉTICA EM DESTAQUE

- PERÍCIA, AUDITORIA E ÉTICA MÉDICA
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4º SEMESTRE
O PACIENTE E AS 
BASES DA MEDI-
CINA: SEMIOLO-
GIA, ANATOMOFI-
SIO-PATOLOGIA E 
FARMACOLOGIA 
CLÍNICA 

EMENTA
As qualidades e competências do ato 
médico e o compromisso do profissio-
nal médico com a vida. Abordagem do 
paciente. Relação médico-paciente e 
aspectos éticos. Anamnese - sinais e 
sintomas, exame físico geral e princí-
pios éticos. Abordagem clínica e bases 
fisiopatológicas e terapêuticas do pa-
ciente com sintomas comuns. Estudo 
de peças anatômicas de patologias dos 
principais sistemas do organismo hu-
mano. Estudo de autópsias ou casos do 
Arquivo de Autópsias. Diagnóstico por 
imagem. Listagem de problemas do pa-
ciente. A elaboração do diagnóstico clí-
nico: anatômico, sistêmico, sindrômico, 
nosológico e etiológico. Utilização de 
terapêutica farmacológica em diferen-
tes síndromes, propiciando o conheci-
mento dos mecanismos de ação de di-
ferentes classes farmacológicas e seus 
principais efeitos adversos. Prescrição 
médica técnica adequada. Habilidades 
Clínicas e de Comunicação. [...]

TEMAS DA ÉTICA EM DESTAQUE

• RELAÇÃO MÉDICO, PACIENTES E FA-
MILIARES

• PRONTUÁRIO DO PACIENTE
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5º SEMESTRE
DESENVOLVIMEN-
TO PESSOAL 5

EMENTA
Introdução ao estudo de ética e bioéti-
ca. Genealogia do conceito bioética: os 
sentidos originários. PensArteCorpo: 
como produzir um saber ético. Proble-
matização: como se interpreta o valor 
e o sentido da vida? Bioética com o 
sentido de ética-da-vida ou aionética. 
Problematização: como age o biopoder 
moldando o indivíduo? O Ethos do es-
tudante de medicina. A reinvenção de 
si entre a vontade e a razão. Problema-
tização: a reinvenção de si consiste no 
tornar-se o que se é? A reinvenção de 
si por intermédio da potência da arte. 
O corpo, o Si-mesmo e a arte. A relação 
entre o biopoder e a medicina. A for-
ma-de-vida da medicina. Relação médi-
co paciente e família e aspectos éticos. 
Habilidades de comunicação.

TEMA DA ÉTICA EM DESTAQUE

• BIOÉTICA: CONCEITOS E PROPOSI-
ÇÕES
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6º SEMESTRE

NEONATOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA

GINECOLOGIA

EMENTA

Características do perfil de morbimor-
talidade perinatal e neonatal em diver-
sos países e regiões. Mecanismo e as-
sistência do trabalho de parto normal e 
distócico. Avaliação da vitalidade fetal. 
Trabalho de parto prematuro. Rotura 
prematura de membranas. Hemorra-
gias da gravidez. Estados hipertensivos 
da gravidez. [...]. Habilidades Clínicas e 
de Comunicação. 

A consulta ginecológica centrada na pa-
ciente, Introdução a comunicação mé-
dico-paciente, Construção de historia, 
preenchimento de prontuário, Anato-
mia do Aparelho Reprodutivo aplicado 
a clinica e a exames de imagem. [...]. 

TEMAS DA ÉTICA EM DESTAQUE

• ÉTICA NO INÍCIO DA VIDA: CÉULAS-
-TRONCO, REPRODUÇÃO ASSISTIDA 
E ABORTO. A DECLARAÇÃO DE NASCI-
DO VIVO (DNV).
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7º SEMESTRE

GERIATRIA

EMENTA

Conceitos e aspectos epidemiológicos 
do envelhecimento. Teorias sobre o 
processo de envelhecimento e alte-
rações fisiológicas. Características do 
processo saúde-doença nas pessoas 
idosas. Princípios da prática geriátrica. 
Aspectos farmacológicos e psicológicos 
do envelhecimento. Interações medi-
camentosas e risco de iatrogenia. Inter-
pretação de exames complementares 
no idoso. Grandes síndromes geriátri-
cas. Reabilitação geriátrica. Promoção 
da saúde: exercícios na terceira idade; 
alimentação saudável; avaliação pe-
riódica de saúde das pessoas idosas. 
Inserção do idoso na sociedade e em 
diversos tipos de organizações sociais. 
O impacto do envelhecimento e a pers-
pectiva da morte. Relação médico-pa-
ciente-cuidador. Aspectos éticos em 
geriatria. Habilidades Clínicas e de Co-
municação.

TEMAS DA ÉTICA EM DESTAQUE

• ÉTICA NO FIM DA VIDA: EUTANÁSIA, 
ORTOTANÁSIA, DISTANÁSIA E MISTA-
NÁSIA. TESTAMENTO VITAL.
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 8º SEMESTRE

MEDICINA LEGAL 
E DEONTOLGIA 
MÉDICA

TERAPIA INTEN-
SIVA

EMENTA

História da Medicina Legal. Documen-
tos em Medicina Legal. Perícia e Peri-
tos. A importância da Identificação Mé-
dico Legal (judiciaria e antropológica). 
A perícia em Traumatologia Forense, 
Sexologia Forense, Tanatologia Foren-
se, Consequências médico-legais do 
Alcoolismo e Drogas de Abuso. Sobre 
Responsabilidade Médica. As Entida-
des Médicas e o papel do Conselho de 
Medicina. [...]

Avaliação do paciente grave conside-
rando os aspectos clínicos e sociais. Se-
gurança do paciente internado na UTI. 
Avaliação neurológica do paciente em 
coma. Diagnóstico de morte encefálica. 
[...]

TEMAS DA ÉTICA EM DESTAQUE

• DOCUMENTOS MÉDICOS
• PUBLICIDADE MÉDICA
• INSTITUIÇÕES MÉDICAS
• RESPONSABILIDADES DO MÉDICO: 

ÉTICA, CIVIL, PENAL E ADMINISTRA-
TIVA

• ÉTICA E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E 
TECIDOS

• CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA: TÓPICOS.
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INTERNATO EMENTA

[...]

TEMAS DA ÉTICA EM DESTAQUE

• DIREITOS DOS MÉDICOS
• RELAÇÃO ENTRE MÉDICOS
• REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL
• SIMULADO: JULGAMENTO ÉTICO-

-PROFISSIONAL DO MÉDICO
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RECOMENDAÇÕES AOS FUTUROS MÉDICOS

Envolva-se ao máximo com as atividades da gradu-
ação, seja participativo, assuma responsabilidades, de-
senvolva a auto iniciativa, estude bastante, atue com 
bom senso e ética, valorize sua equipe de trabalho. 

Procure conhecer o paciente além da dimensão da 
doença. Valorize também a história psicossocial. Tome 
conhecimento das relações do paciente com a família, 
trabalho, religião, sexualidade. Procure conhecer, grada-
tivamente, as vivências com a doença, assim como as 
expectativas com o tratamento, as noções de prognósti-
co, medos, inseguranças, fantasias e grau de satisfação 
com o atendimento. 

Saiba que:

a) quanto mais o médico se conhece e conhece o 
paciente, mais preparado ficará para as ações terapêuti-
cas, e mais gratificado ficará com os resultados obtidos;

b) as atitudes éticas e habilidades médicas humani-
tárias possuem poderoso efeito terapêutico, portanto 
inclua-as no seu aprendizado.
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COMPORTAMENTOS E ATITUDES ESPERADAS PARA
O  ESTUDANTE DE MEDICINA

I. VESTUÁRIO: exemplo de higiene e asseio

O estudante de medicina deverá se apresentar sem-
pre, em quaisquer das dependências de cenários de prá-
tica em instituições de saúde ou de inserção do trabalho 
médico, usando vestimentas adequadas (jalecos quan-
do necessário), limpos e apropriados. Cabe lembrar que 
o asseio e a boa higiene são os primeiros dos procedi-
mentos básicos para uma boa promoção de saúde e que 
o médico, como um agente de saúde, deve dar e servir 
de exemplo a isso. 

II. ATITUDES MORAIS: atitudes de respeito, dignida-
de e nobreza.

A regra moral fundamental reza pelo respeito de 
que o semelhante é merecedor nos seus direitos, decor-
rendo disto que, a liberdade de cada um, acaba onde 
começa a do seu próximo; por este motivo, cabe ao es-
tudante de medicina cuidar de suas posturas enquanto 
linguagem, atitudes e condutas, pois, assim, se apre-
sentará como um futuro profissional da saúde que sabe 
respeitar não somente o paciente e seus familiares, os 
colegas e o ambiente de trabalho, bem como também a 
todos aqueles que deste se utilizam, pelos mais diversos 
e diferentes motivos. 
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III. COMPORTAMENTO ÉTICO: postura educada para 
o respeito humano

A ética é um conjunto de princípios, consensuais ou 
legislados, que regula procedimentos de interação de 
um grupo de pessoas humanas, em situações de inter-
câmbio de interesses. Assim as atividades de médicos 
com os seus pacientes são normalizadas por princípios 
éticos, os quais, embora dependentes da formação mo-
ral dos envolvidos, são estabelecidos por regras tratadas 
no convívio pessoal, ou fixadas por critérios legais. Des-
te modo, cabe aos estudantes, nas práticas diárias com 
seus pacientes, manifestarem responsabilidade ética, 
pois, com isto, estarão desvelando a formação humanís-
tica de que, como futuros profissionais da área da saú-
de, devem ser portadores. 

IV. RESPONSABILIDADE: esmero e aplicação na for-
mação profissional 

Nas atividades de campo, unidades de saúde, uni-
dades de perícia médica, ambulatórios, internações, 
centro cirúrgico e pronto socorro, as quais envolverão 
práticas em procedimentos médicos de responsabilida-
de como, elaboração de história clínica (inédita), pro-
posição de hipóteses diagnósticas, prescrições medica-
mentosas e outros cuidados médicos tais como exames 
subsidiários, atos cirúrgicos e curativos; a presença do 
estudante deverá ser benvinda, não somente pela opor-
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tunidade do treinamento específico, como também pela 
possibilidade de exercício de atitudes éticas e morais. 

Pesará na avaliação do estudante de medicina, não 
somente a maneira como se relaciona com os pacientes 
sob seus cuidados, como também a proficiência com a 
qual procura desenvolver o treinamento nas diferentes 
práticas de sua futura profissão. No trato aos pacientes 
e familiares, realizadas pelos docentes e/ou precepto-
res, em qualquer cenário, o estudante deverá atuar soli-
dariamente e demonstrar respeito e humanidade. 

V. DAS OBRIGAÇÕES: assiduidade e atuação efetiva 
e consciente 

O estudante de medicina deverá manter em mente 
que a confiança que outros, principalmente os seus pa-
cientes e familiares depositam nele, é gerada pelo seu 
comportamento no convívio social e que a pontualida-
de, isto é, a observância e o cumprimento de horários, 
com que atende e realiza os seus compromissos, é o pri-
meiro crédito para esta confiança.

O estudante de medicina quando designado, reali-
zará, sob supervisão, procedimentos técnicos (coleta de 
materiais para exames laboratoriais, punções e drena-
gens), acompanhamento do paciente em exames subsi-
diários laboratoriais, gráficos e de imagem, seguimento 
da realização dos exames e coleta dos resultados destes, 
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pois isto faz parte do cuidado aos pacientes e comuni-
dade assistida. 

VI. PARTICIPAÇÃO: aprimoramento da competência 
abrangente 

As atividades teóricas e práticas, que ocorrem duran-
te sua formação na graduação, objetivam a qualificação 
e habilitação profissional, bem como seu crescimento 
como pessoa. Em virtude disso, a presença e a participa-
ção destes, não somente serão obrigatórias, como serão 
também demonstrativas de seu interesse e envolvimen-
to na efetiva realização das mesmas. 

VII. INTERESSE: preocupação com o seu autoconhe-
cimento 

Numa época de massificação e marcante uniformida-
de, o mundo precisa mais do que nunca de profissionais 
que não se limitem ou reproduzam indefinidamente os 
padrões comuns e façam da originalidade, inovação e da 
criação não somente uma conduta mas uma opção de 
vida e, sendo médicos e cientistas, apoiados no conhe-
cimento existente, busquem com entusiasmo o novo, 
sempre vislumbrando o bem, respeitando os limites éti-
cos e morais balizadores de nossa sociedade. 

VIII. ENVOLVIMENTO: presença comprometida e res-
ponsável

O não comparecimento ou o abandono de atividades 
teóricas e práticas, desde que não justificados, adequa-
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da e consistentemente, serão considerados faltas graves 
e pesarão como desabono à aprovação do estudante. 

A presença do futuro médico, bem como o respei-
to que demonstra por suas atribuições junto aos seus 
locais de formação, quer próprios da instituição, quer 
externos, conveniados a esta, pesará também na ava-
liação do desenvolvimento de suas responsabilidades 
profissionais. 

Nos plantões constantes da programação do estágio 
(internato), o não- comparecimento do(a) interno(a) ou 
o abandono deste(a), será considerado como falta gra-
víssima e valerá como desabono à aprovação e gradua-
ção do futuro médico.

IX. TRADIÇÃO: empenho no futuro profissional

O conceito que um profissional desfruta, em boa 
medida, depende da tradição da instituição que o for-
mou, a qual, por sua vez, também adquire prestígio na 
competência e qualificação demonstradas pelos profis-
sionais que graduou. Desse modo, ao zelarem pela ima-
gem do ensino, da pesquisa e da extensão de serviços 
da Faculdade de Medicina da UFC na qual estudam, os 
formandos estarão favorecendo, por um lado, os seus 
futuros profissionais e, por outro, reforçando a tradição 
da Universidade Federal do Ceará que os gradua. 

Finalmente, os estudantes de medicina devem assu-
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mir que têm responsabilidade na construção da tradição 
da universidade que os formam, que se manifesta pelas 
condutas morais e éticas que assumem ao praticar as 
suas obrigações acadêmicas, preparando-se para o fu-
turo exercício da profissão médica.
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COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA E A  
FACULDADE DE MEDICINA/UFC

1. Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
(CEP)

A Comissão Nacional de Saúde (CNS), vinculada ao 
Ministério da Saúde, considera pesquisa em seres hu-
manos as realizadas em qualquer área do conhecimento 
e que, de modo direto ou indireto, envolvam indivíduos 
ou coletividades, em sua totalidade ou partes, incluindo 
o manejo de informações e materiais. Assim, também 
são consideradas pesquisas envolvendo seres humanos 
as entrevistas, aplicações de questionários, utilização de 
bancos de dados, utilização de prontuários, dentre ou-
tros. As pesquisas acadêmicas, bem como as pesquisas 
clínicas têm fluxos específicos no âmbito do CEP, sendo 
os projetos encaminhados as CEP, on line, via platafor-
ma brasil (www.saude.gov.br/plataformabrasil). Os CEP 
na UFC realizam pelo menos uma reunião mensal para 
apreciação dos protocolos de pesquisa e demais docu-
mentos que necessitem de apreciação ética e tem aten-
dido adequadamente as demandas de pesquisa do PPC. 
A Faculdade de Medicina da UFC dispõe de três CEP, a 
saber:

a) CEP da Universidade Federal do Ceará (CEP/UFC/
PROPESQ), vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
-Graduação, instituído em 20 de outubro de 2005. Cre-
denciado junto à Comissão Nacional de Ética em Pes-
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quisa (CONEP) do Ministério da Saúde, constitui um 
colegiado interdisciplinar, independente e normativo, 
com munus público, sem fim lucrativo, de caráter con-
sultivo, deliberativo e educativo, criado para defender 
os interesses dos participantes da pesquisa em sua in-
tegridade e dignidade, obedecendo aos princípios da 
Bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e 
justiça. Visa contribuir no desenvolvimento da pesquisa 
dentro de padrões éticos (Normas e Diretrizes Regula-
mentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – 
Resolução CNS 466/12). O CEP é responsável pela ava-
liação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas 
as pesquisas envolvendo seres humanos, na UFC, exceto 
as pesquisas realizadas no Hospital Universitário Walter 
Cantídio e na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand/
UFC. 

b) CEP do Hospital Universitário Walter Cantídio 
(HUWC) foi aprovado pela CONEP em 25 de abril de 
2006 (Carta n°. 434 CONEP/CNS/MS). Desde então, tra-
balha de acordo com as resoluções CNS/MS, por meio 
de um colegiado multidisciplinar, com a participação de 
membros advogados, professores, enfermeiros, farma-
cêuticos, fisioterapeutas, médicos, psicólogos e repre-
sentantes dos usuários do HUWC. O CEP do Hospital 
Universitário Walter Cantídio tem, primariamente, a 
responsabilidade de apreciar os protocolos de pesquisas 
a serem desenvolvidos no âmbito do Hospital Univer-
sitário Walter Cantídio, sejam eles acadêmicos ou clíni-
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cos. O CEP/HUWC está inserido na Plataforma Brasil e 
aprecia todos os protocolos que são encaminhados pela 
CONEP. 

c) CEP da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand 
(MEAC) da UFC: realiza reuniões mensais, na última 5ª 
feira do mês. Dispõe, como membros, de médicos, psi-
cólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, enfermeiras 
e representantes dos usuários dos erviços da materni-
dade. Encontra-se registrado no CONEP e iniciou as ati-
vidades em junho de 2005.

2. Comitê de Ética em pesquisa com utilização  
de animais (CEUA)

 A Comissão de Ética em Pesquisa Animal está vin-
culada a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 
UFC e sediada no Departamento de Fisiologia e Farma-
cologia da Faculdade de Medicina da Universidade Fe-
deral do Ceará. Tem como objetivo estabelecer normas 
para a utilização de animais experimentais em projetos 
de pesquisa com base nos princípios éticos de cuidados 
animais preconizados internacionalmente. A Comissão 
tem composição multiprofissional e está constituída por 
docentes e profissionais da área de saúde, profissionais 
da área de ciências da vida (médicos, biólogos, veteriná-
rios), ciências humanas e um representante da socieda-
de civil. As decisões são tomadas sempre na presença 
da maioria dos membros. No caso de dúvidas específi-
cas, um consultor ad hoc é convidado para participar da 



CÓDIGO DE ÉTICA DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA UFC60

análise do projeto. A Comissão se reúne mensalmente. 
Compete à CEUA cumprir e fazer cumprir, no âmbito de 
suas atribuições, o disposto na Lei no 11.794, de 2008, 
e nas demais normas aplicáveis à utilização de animais 
para ensino e pesquisa, especialmente nas resoluções 
do CONCEA. A Comissão atende as demandas de pes-
quisa previstas no PPC. 

As atividades da CEUA obedecem a Diretriz Brasileira 
para o cuidado em utilização de animais em atividades 
de ensino ou de pesquisa científica- DBCA (CONCEA, 
2015 e 2016), além das normativas da Resolução do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária que dispõe 
sobre o uso de animais no ensino e na pesquisa e regula-
menta as Comissões de Ética no Uso de Animais (CEUA) 
no âmbito da Medicina Veterinária e da Zootecnia brasi-
leiras e dá outras providências e a Resolução Normativa 
nº 4, de 18 de abril de 2012, que dispõe sobre a utili-
zação do formulário unificado para solicitação de auto-
rização para uso de animais em ensino e/ou pesquisa 
pelas Comissões de Ética no Uso de Animais - CEUA e dá 
outras providências. 
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INTERNATO

Regimento Geral do Estágio curricular obrigatório de 
formação em serviço, em regime de internato da UFC

 [...] Fase final da graduação, o internato e seu regi-
mento visa orientar discentes do 5º e 6º anos (S9 a S12) 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Ceará sobre o Estágio Curricular Obrigatório Supervisio-
nado (Internato). 

Alguns destaques de interesse, no texto regimental, 
com grifos nossos:

1. Objetivo Geral

Proporcionar ao graduando em Medicina uma for-
mação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com 
capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção 
à saúde, com ações de promoção, prevenção, recupera-
ção e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e co-
letivo, com responsabilidade social e compromisso com 
a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde 
integral do ser humano e tendo como transversalidade 
em sua prática, sempre, a determinação social do pro-
cesso de saúde e doença, conforme previsto no art.3º 
da Diretriz Curricular CNE/CES no 3, de 20.06.2014. 
Desta forma, este estágio visa propiciar aos internos a 
aquisição de habilidades e competências, nos âmbitos 
individual e coletivo, no tocante a aspectos propedêuti-
cos, terapêuticos, éticos e humanitários sob supervisão 
docente, em regime de tempo integral. 
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2. Objetivo específico

[...]

III - Incluir dimensões ética e humanística, desenvol-
vendo, no discente, atitudes e valores orientados para a 
cidadania ativa multicultural e para os direitos humanos.

3. Conteúdos fundamentais

Devem estar relacionados com todo o processo saú-
de-doença do cidadão, da família e da comunidade e re-
ferenciados na realidade epidemiológica e profissional, 
proporcionando a integralidade das ações do cuidar em 
saúde, contemplando, consoante o art. 23 da Diretriz 
Curricular CNE/CES no 3, de 20.06.2014. 

[...] IV - Compreensão e domínio da propedêutica 
médica: capacidade de realizar história clínica, exame 
físico, conhecimento fisiopatológico dos sinais e sinto-
mas, capacidade reflexiva e compreensão ética, psico-
lógica e humanística da relação médico-pessoa sob cui-
dado.

4. Temas gerais em atividades teórico-práticas

Devem ser abordados os seguintes temas gerais, em 
atividades teórico-práticas: 

[...] Bioética e cidadania; 

[...] Ética diante do paciente terminal e da morte ce-
rebral;
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[...] Postura médica ética, frente a pacientes ambula-
toriais e internados;

[...] Utilização da literatura de forma objetiva, crítica, 
reflexiva e ética.

5. Outros destaques

CAPÍTULO VII 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ESTUDANTES

[...] Art. 21 São deveres dos estudantes:

XI - Pautar sua conduta pelo Código de Ética do Es-
tudante de Medicina que consta como anexo deste re-
gimento.

CAPÍTULO VIII 

DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

[...] X – Garantir que a estrutura do internato tenha 
como eixo do desenvolvimento curricular as necessida-
des de saúde dos indivíduos e das populações identifica-
das pelo setor saúde, bem como incluir dimensões ética 
e humanística, desenvolvendo, no discente, atitudes e 
valores orientados para a cidadania ativa multicultural e 
para os direitos humanos.
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CAPÍTULO IX

 DO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO E AVALIA-
ÇÃO DOS ESTUDANTES

[...] Art. 25 O estagiário será avaliado em todos os 
serviços (áreas/subáreas). 

Parágrafo único - A avaliação final será o resultado 
da média aritmética, geral (somativa e formativas) obti-
da nas diversas áreas. 1 somativa por grande área (30%) 
+ n formativas (3/semana) descartando 10% dos Mini-
-CEx de menor conceito, exceto os de profissionalismo 
e ética (70%).

[...] Art. 26 A Avaliação Formativa do interno será 
efetivada pela avaliação de habilidades e atitudes atra-
vés do Mini-CEx que serão realizados 3/semana, sendo 
um obrigatoriamente de avaliação de profissionalismo 
(incluindo aspectos de ética do estudante) e de OSCE 
(objective structured clinical examination) em áreas es-
pecíficas, que valerão 70% do valor total da nota final 
da área. 
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ESTRANHA PROFISSÃO É A DE MÉDICO

Mario Rigatto
(Médico, professor, 

pesquisador e 
poeta ético)

Estranha profissão é a de médico. Dele se pede toda 
a sensibilidade que o ser humano pode abrigar.  

Para que entenda a linguagem da dor, da angústia, 
do medo, da desesperança, do sofrimento.  

Para que fale à alma de seus pacientes. 

Para que transforme tênues fímbrias de esperança 
em lenho ardente da vontade de viver. 

 De pessoa assim tão rica de sentimentos se pede, 
paradoxalmente, o mais frio domínio das emoções.  

 Para que um franzir de cenho ou um arquear de 
boca não semeiem, no espírito do paciente, dúvidas e 
opressões. 

 Para que o tremor da mão, não imprima ao bisturi o 
erro milimétrico que separa a vida da morte. 

Para que o embargo da voz, não roube credulidade à 
sua mensagem de fé. 

Sempre me pareceu difícil reunir num mesmo indiví-
duo, tão nobre textura em tão rude couraça.



“A trajetória do estudante de Medicina ao longo de 
um curso de seis anos dá margem a muitas situações 
ins�gantes, conflitos é�cos, perplexidades, dúvidas sobre a 
melhor conduta a adotar e oportunidades de um rico 
aprendizado... E assim, caminhando em cenário tão 
diversificado de aprendizado e experiência humana, há que 
serem conhecidos alguns parâmetros básicos do exercício é�co 
do atendimento aos enfermos. A profunda valorização da vida 
humana, o cuidado com o sigilo, a discrição – “minha boca 
calará os segredos que me forem revelados” –  o respeito ao 
pudor do paciente, a consideração pelas pessoas, independente 
de sua posição social ou seu grau de instrução, seus valores e 
concepções, são algumas das vertentes é�cas da boa formação 
do estudante de Medicina. Que este seja o lema: na minha 
frente vejo um paciente, alguém que sofre e precisa de minha 
atenção e meus cuidados. Que nenhum preconceito ou 
discriminação seja tolerado no exercício do meu trabalho e que 
eu evite fazer julgamento moral das pessoas.”

                                         Dr. Ivan de Araújo Moura Fé
                  Presidente do Conselho Federal de Medicina (1989-1994)

Presidente do Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Ceará (05 mandatos)
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