
Evento sobre responsabilidade médica 
 

Desde que o homem habita a face da terra, existe "aquele indivíduo" , que 
por condição inata, coragem seletiva, espírito de caridade e humanidade, se 
dispõe a auxiliar o próximo quando atingido por agressão do mundo 
exterior. 

Foi através desse "anônimo curador" que acumulando experiências vividas, 
observadas, aprendidas e catalogadas em compêndios, deu origem ao 
surgimento da Medicina. 

Com a atuação voltada para a "arte de curar", essa nova profissão apareceu 
como amparo divino, digna de ser considerada  como um verdadeiro 
sacerdócio. 

Aparece assim a figura do médico, como fiel seguidor , que sob juramento 
solene, promete com toda a sua consciência respeitar a profissão que teve 
em Hipócrates, considerado “o pai da medicina” e que viveu a 400 anos 
antes de cristo, o seu exemplo. 

Por esse juramento, promete o iniciado na profissão, aplicar os princípios 
éticos em prol do paciente , que se entrega de corpo e alma aos seus 
cuidados.  

Atualmente, a atuação na atividade médica na relação médico paciente é 
contratual, e regida pela lei do código do consumidor. 
 
Temos em nosso código de ética, no artigo 5, que: O médico deve 
aprimorar continuamente os seus conhecimentos e usar o melhor, do 
progresso científico,em benefício do paciente. 
 
Estamos aqui reunidos, para discutirmos como o médico, que depende de 
toda uma infra-estrutura, que todos conhecemos, tanto na rede pública 
como privada, deverá exercer, de melhor forma a sua atividade, e que para 
em futuras reuniões como esta, possamos refletir novamente este assunto, 
de tão grande importância para nós, médicos e advogados.  
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