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Art. 1°  O presente Código contém normas éticas que devem ser seguidas pelo Estudante de Medicina durante a sua 
formação profissional, não importando o período, disciplina ou local de aprendizado.

§ 1°  É considerado Estudante de Medicina, para os efeitos deste Código, somente o aluno regularmente matriculado 
no Curso de Medicina da UCPel, em acordo à legislação vigente, e estando em dia com normas, regulamentos e prazos 
desta instituição.

§ 2°  Estas normas não têm caráter punitivo; antes objetivam orientar o Estudante de Medicina nas suas atividades 
acadêmicas, com foco em seu futuro exercício profissional

CAPÍTULO I - PREÂMBULO
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Art. 2º  Escolher a Medicina como profissão pressupõe:
I - o reconhecimento de sua nobreza e pureza de objetivos;
II - a aceitação de preceitos éticos fundamentados no respeito à vida; 
III - o compromisso com a saúde do ser humano e da coletividade;
IV - o combate às desigualdades, injustiças, preconceitos e discriminações de qualquer natureza.

Art. 3º  O Estudante de Medicina deve participar do processo de ensino-aprendizagem teórico, prático e assistencial 
com uma análise crítica sobre as informações recebidas, buscando seu aperfeiçoamento continuado, objetivando seu 
preparo para o pleno exercício da profissão médica.

Art. 4º  Ao Estudante de Medicina cabe colaborar, dentro de suas possibilidades, nas propostas de promoção da saúde, 
na prevenção dos riscos, de agravos e de doenças, na reabilitação e no bem-estar biopsicossocial dos indivíduos.

Art. 5º  A atividade assistencial do Estudante de Medicina deve beneficiar exclusivamente quem a recebe e ao próprio 
educando, que tem nela o meio natural, necessário e indispensável, do preparo integral para o exercício da profissão 
médica.

Art. 6º  A responsabilidade funcional do Estudante de Medicina cabe ao superior hierárquico a que estiver vinculado 
em suas atividades assistenciais, não podendo contrariar a legislação vigente no país.

Parágrafo único.  No caso de o Estudante de Medicina agir deliberadamente sem autorização e sem supervisão 
médica, responderá ética, jurídica e administrativamente por seus atos.

Art. 7º  O Estudante de Medicina deve preparar-se moral e intelectualmente para a atividade profissional, que dele 
exigirá aprimoramento cultural, técnico-científico e ético continuado.

Parágrafo único.  Para tanto, pressupõe-se a incorporação de habilidades, valores, princípios, tais como busca da 
verdade e da sabedoria, disciplina mental e comportamental, criatividade e proatividade, empatia e beneficência, 
justiça e liberdade, respeito ao paciente e à vida, responsabilidade, participação e compartilhamento de grupos, 
capacidade de tomar decisões, entre outros.

Art. 8º  O Estudante de Medicina deve colaborar com os órgãos de saúde pública, a partir do respeito à legislação 
sanitária e regulamentos em vigor.

CAPÍTULO II - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
DIRETRIZES GERAIS DA CONDIÇÃO DE ESTUDANTE DE MEDICINA
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Art. 9º  A execução, por parte do Estudante de Medicina, de atos médicos inerentes ao aprendizado prático da 
Medicina deve obedecer aos seguintes requisitos:
I - depende de autorização e de supervisão médica para execução, já que não possui autorização legal nem aptidão 
profissional para tal;
II - deve ser compatível com a sua capacidade técnico-científica, com sua responsabilidade e com o conjunto de 
valores agregados ao longo do curso;
III - não está sujeita a vínculos empregatícios, recebimento de honorários ou salário pelo exercício de suas atividades 
acadêmicas ou a estas ligadas, o que não se aplica a bolsas de estudo, projetos de pesquisa, ajuda de custo e outras 
contribuições do gênero, concedidas formalmente por instituições onde exerça suas atividades como treinamento.

Art. 10.  É vedada a prática de atos médicos sem a devida supervisão médica, o que configura exercício ilegal da 
Medicina, recaindo a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre quem a praticou.

Parágrafo único.  O Estudante de Medicina deve assumir responsabilidade também por atos danosos ao paciente por 
ele realizados, causados por imperícia, imprudência ou negligência, desde que comprovada isenção de 
responsabilidade do docente/preceptor, seu supervisor direto.
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CAPÍTULO III - ATOS MÉDICOS PRATICADOS POR
ESTUDANTES DE MEDICINA

Art. 11.  São direitos do Estudante de Medicina:
I - exercer suas atividades letivas sem ser discriminado por questões de crença, religião, etnia, sexo, orientação sexual, 
nacionalidade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza;
II - estar representado nas instâncias deliberativas (colegiados, congregações, conselhos) de sua Instituição de Ensino, 
garantido seu direito a voz e voto, nos termos do Estatuto e do Regimento da Universidade;
III – assinar, na condição de coautor de trabalho científico, desde que efetivamente tenha participado da elaboração e 
esteja em conformidade com as normas exigidas para publicação;
IV – realizar ou participar de projeto ou trabalho de pesquisa, desde que sob a orientação de um docente/preceptor ou 
profissional de saúde, responsável pelo mesmo;
V - solicitar às instâncias competentes, individual ou coletivamente, a suspensão de suas atividades quando a 
instituição na qual as exerce não oferecer condições mínimas para o desempenho do aprendizado, comunicando, 
imediatamente, o setor responsável com as justificativas e comprovações necessárias;
VI – organizar-se, com seus pares, em Centro Acadêmico, Diretório Acadêmico ou Grêmio estudantil, ou outra 
entidade similar;
VII - participar dos movimentos legítimos em defesa da categoria profissional.

CAPÍTULO IV - DIREITOS DOS ESTUDANTES DE MEDICINA



Art. 12.  São deveres do Estudante de Medicina:
I - manter absoluto respeito pela vida, jamais usando seus conhecimentos para impor sofrimento físico, moral ou 
psíquico, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade;
II - manter total respeito aos cadáveres, no todo ou em parte, em que pratica dissecção ou outro ato inerente ao seu 
aprendizado, e tratar dignamente os animais utilizados nas experiências ou nas atividades acadêmicas;
III - conhecer e respeitar as normas, regulamentos e resoluções das instituições em que exerce suas atividades 
acadêmicas;
IV - exercer suas atividades com respeito às pessoas, às hierarquias, às instituições e às normas e legislações vigentes;
V - manter-se com boa aparência, observando cuidados com a higiene, vestuário, decoro, postura e atitude, sempre 
usando jaleco branco identificado ou vestuário e equipamentos de proteção individual adequados, durante as 
atividades acadêmicas nos serviços de saúde;
VI - manter os cuidados necessários com seus objetos pessoais e com sua integridade física, mental e moral;
VII - servir como exemplo de pessoa íntegra, honesta, ética e justa;
VIII - recusar-se a participar de atos médicos que, mesmo permitidos por lei e sob preceptoria, sejam contrários aos 
ditames de sua consciência, e suspender suas atividades quando não dispuser de condições mínimas para o bom 
aprendizado;
IX - identificar suas limitações, buscar bem exercitar suas habilidades em benefício dos pacientes, e aperfeiçoar e 
vivenciar os aspectos humanitários da profissão médica;
X - defender a saúde como direito inalienável e universal, contribuir para a consolidação e o aprimoramento do 
Sistema Único de Saúde, engajar-se na busca de um melhor gerenciamento das políticas de saúde do País e respeitar a 
legislação sanitária e regulamentos em vigor;
XI - defender a boa qualidade da educação e o direito de acesso ao ensino para todos os cidadãos e cidadãs;
XII - apoiar, participar e reforçar a luta das entidades estudantis e das entidades médicas.

CAPÍTULO V - DEVERES DOS ESTUDANTES DE MEDICINA
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Art. 13.  É vedado ao Estudante de Medicina:
I - prestar assistência médica sob sua exclusiva responsabilidade, salvo em casos de iminente perigo à vida;
II - atender menores de idade ou incapazes sem a presença de ao menos um dos pais, responsável legal ou com um(a) 
profissional de saúde habilitado;
III - assinar receitas, fazer prescrições, laudos, relatórios, boletins, anotações em fichas ou prontuários sem a devida 
supervisão e assinatura do Médico docente/preceptor que o orienta, e deixar de registrar e assinar, de forma legível, 
nos documentos relativos ao paciente, suas observações sobre a avaliação realizada;
IV - fornecer atestados médicos;
V - fazer ou participar de experimentos em pessoas sadias ou doentes sem que seja supervisionado pelo Médico 
responsável ou docente/preceptor, sem o consentimento livre e esclarecido do paciente ou seu responsável legal, e 
sem que a pesquisa obedeça às normas nacionais e internacionais e aos princípios éticos;
VI - praticar ou participar de atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação do País;
VII - assumir posturas desrespeitosas ou faltar com a consideração para com os demais participantes do setor de 
saúde, pacientes e população assistida;
VIII - tomar qualquer atitude preconceituosa em relação aos pacientes, funcionários, estudantes, docentes, 
preceptores ou qualquer outra pessoa, seja em relação à crença, religião, etnia, sexo, orientação sexual, nacionalidade, 
condição social, opinião política ou de qualquer natureza;
IX - afastar-se temporariamente ou abandonar, sem prévia justificativa ao docente/preceptor, seu supervisor 
imediato, o acompanhamento que vinha prestando ao(s) paciente(s);
X - deixar de assumir responsabilidade pelos seus atos, atribuindo seus erros ou malogros a outrem ou a circunstâncias 
ocasionais;
XI - acumpliciar-se, de qualquer forma, com aqueles que exercem ilegalmente a Medicina;
XII - participar, de qualquer forma, da mercantilização ou da desqualificação ética da Medicina;
XIII - receber honorários ou salário pelos serviços prestados no exercício de sua atividade letiva, exceto no caso de 
bolsa de estudo, pesquisa e iniciação científica das instituições ou órgãos aos quais esteja academicamente vinculado;
XIV - desrespeitar a autonomia do paciente, exercendo sua autoridade de maneira a limitar seus direitos e sua 
liberdade em decidir sobre sua pessoa ou seu bem-estar;
XV - usar suas atividades para corromper os costumes, desrespeitar crenças e valores, perpetrar infrações éticas, 
cometer ou favorecer o crime;
XVI - participar de prática de tortura ou outras formas de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis contra 
pessoas, ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimento para tais fins;
XVII - fornecer meios, instrumentos ou substâncias para antecipar a morte do paciente;

CAPÍTULO VI - LIMITAÇÕES DOS ESTUDANTES DE MEDICINA
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XVIII - vestir-se de forma inadequada quanto à sua condição de futuro profissional médico, com vestes que não 
condigam com um ambiente de decoro, respeito e moral, nas dependências do Curso de Medicina da UCPel, salvo 
quando houver algum impedimento desencadeado por doenças ou sequelas físicas, uso de talas, aparelhos, próteses 
e órteses ortopédicas, ferimentos, curativos e outros que justifiquem, com autorização expressa da Coordenação do 
Curso de Medicina;
XIX - responder ou assinar frequência para os colegas; transcrever como próprios trabalhos feitos por colegas ou 
outras pessoas; usar de meios ilícitos visando aprovação ou melhor desempenho acadêmico ou buscando outras 
vantagens pessoais;
XX - ausentar-se dos locais onde estiver desenvolvendo suas atividades sem o prévio consentimento do 
docente/preceptor médico;
XXI - criar situações que prejudiquem o bom andamento das atividades letivas teóricas, práticas e assistenciais do 
Curso de Medicina da UCPel;
XXII – ensinar práticas exclusivas do profissional médico a pessoas ou profissionais de outras áreas, mesmo sendo da 
saúde, e a leigos.

CAPÍTULO VI - LIMITAÇÕES DOS ESTUDANTES DE MEDICINA
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Art. 14.  Em seu relacionamento com o paciente, são obrigações do Estudante de Medicina:
I - ser comedido em suas ações, tendo por princípio a cordialidade, não utilizando meios ou expressões que 
atemorizem o paciente;
II - respeitar o pudor do paciente;
III - compreender e tolerar algumas atitudes ou manifestações dos pacientes, lembrando-se de que tais atitudes 
podem fazer parte da sua doença;
IV - ajudar dentro de suas condições, no que for possível, razoável e prudente, com relação a problemas pessoais e à 
realidade do paciente;
V - demonstrar respeito e dedicação ao paciente, jamais esquecendo sua condição de ser humano;
VI - dentro de seus conhecimentos de Estudante de Medicina, ouvir com atenção as queixas do paciente, o quanto 
possível, compreendendo suas expectativas, necessidades e queixas, mesmo aquelas que não tenham relação com 
sua doença;
VII - ter consciência dos limites da Medicina e falar a verdade para o paciente, familiar ou responsável, diante do estado 
de saúde, quando da inexistência ou da pouca eficácia de um tratamento;
VIII - apresentar-se condignamente, cultivando hábitos e maneiras que façam ver ao paciente o interesse e o respeito 
de que ele é merecedor, manifestando empatia e paciência e agindo com prudência em todas as ocasiões;
IX - manter relacionamento cordial, profissional e ético com autoridades, familiares, responsáveis legais e amigos dos 
pacientes, respeitando o segredo médico, as determinações dos Conselhos Federal e Regional de Medicina e as 
normas da UCPel.

Parágrafo único.  O Estudante de Medicina pode, desde que na presença do docente/preceptor e auxiliado por ele, 
explicar detalhadamente, de forma simples e objetiva, o diagnóstico e o tratamento para que o paciente entenda 
claramente a doença, os benefícios do tratamento e as possíveis complicações e prognósticos.

CAPÍTULO VII - RELAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA 
COM OS PACIENTES E SEUS FAMILIARES/RESPONSÁVEIS
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Art. 15.  O Estudante de Medicina está obrigado a respeitar as normas das instituições onde realiza seu aprendizado, 
desde que estejam de acordo com a legislação, não gerem situações de opressão e desfavorecimento, e que não firam 
os direitos do educando.

Art. 16.  O Estudante de Medicina está obrigado a zelar pelo patrimônio moral e material da UCPel e das instituições 
onde desempenha suas atividades, conduzindo-se com decoro e respeitando o silêncio e a conduta pertinentes aos 
serviços de saúde.

Parágrafo Único.  Em caso de dano, caberá ao Estudante de Medicina ressarcir financeiramente os prejuízos por ele 
provocados, ficando ainda sujeito às normas complementares existentes na Instituição.

Art. 17.  Não compete ao Estudante de Medicina fazer advertências ou reclamações ao pessoal do setor de saúde no 
tocante às suas atividades profissionais, mas, se considerar necessário, deve dirigir-se ao seu superior imediato, 
comunicando-lhe o fato por escrito.

Art. 18.  O Estudante de Medicina deve ter sempre para com os colegas, docentes/preceptores e orientadores, a 
atenção, a consideração e o respeito necessários ao bom relacionamento entre todos, visando uma convivência 
profícua e solidária que reflita a harmonia da categoria profissional e o conceito que merece na sociedade.

Art. 19.  A liberdade de pensar e de divergir não exime o Estudante de Medicina do dever de manter obediência às leis 
vigentes e o respeito às autoridades constituídas.

Art. 20.  Outros profissionais a exemplo de enfermeiros, odontólogos, farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, 
nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, técnicos, auxiliares, recepcionistas, seguranças, 
agentes comunitários, agentes de serviços gerais, assistentes sociais, dentre outros, devem merecer do estudante, o 
mesmo respeito, consideração, apreço e solidariedade devidos aos colegas médicos.

Art. 21.  Estudantes de outros cursos que não o de Medicina e funcionários da UCPel e de seus serviços, também 
merecem respeito, consideração, apreço e solidariedade do Estudante de Medicina.

CAPÍTULO VIII - RELAÇÕES DOS ESTUDANTES DE MEDICINA
COM INSTITUIÇÕES, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, COLEGAS, 
PROFESSORES E ORIENTADORES
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Art. 22.  É vedado ao Estudante de Medicina causar qualquer tipo de constrangimento aos estudantes calouros ou 
infligir-lhes violência física e/ou psicológica, independente de seu consentimento.

Art. 23.  O Estudante de Medicina deve seguir as determinações do docente/preceptor, salvo se estiverem em 
desacordo com princípios e normas superiores.

Art. 24.  É vedado ao Estudante de Medicina prejudicar o aprendizado do colega ou da turma.

Art. 25.  É dever do Estudante de Medicina registrar todas as informações quando obtidas durante seu treinamento 
(anamnese completa, exame clínico, exames complementares, suspeitas diagnósticas, tratamentos, evoluções, 
solicitações, encaminhamentos, alta, e outras relativas ao paciente e/ou sua doença) de forma clara, legível e objetiva 
nos prontuários ou fichas clínicas.

CAPÍTULO VIII - RELAÇÕES DOS ESTUDANTES DE MEDICINA
COM INSTITUIÇÕES, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, COLEGAS, 
PROFESSORES E ORIENTADORES



Art. 26.  O Estudante de Medicina, tal qual o Médico, está obrigado a manter sigilo e confidencialidade sobre fatos, 
dados e informações que tenha conhecido por ter visto, ouvido ou deduzido no exercício de sua atividade junto ao 
doente, exceto quando estritamente necessário para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. Não podendo 
também fazer comentários com o paciente, ou mesmo acompanhantes, relacionados a seu diagnóstico, prognóstico 
ou tratamento sem a presença ou autorização do docente/preceptor e/ou Médico assistente.

Art. 27.  O Estudante de Medicina não revelará, como testemunha, fatos de que tenha conhecimento no exercício de 
sua atividade. Convidado para depor, deve declarar-se preso ao segredo.

Art. 28.  É admissível a quebra do sigilo por justa causa, por imposição da Justiça ou por autorização expressa do 
paciente, desde que sua quebra não traga prejuízos a este.

Art. 29.  O Estudante de Medicina não pode facilitar o manuseio ou o conhecimento de prontuários, papeletas e demais 
folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional, por pessoas não obrigadas ao mesmo compromisso.

CAPÍTULO IX - SIGILO MÉDICO
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Art. 30.  O Estudante de Medicina poderá participar de trabalho de pesquisa ou extensão quando o mesmo for 
planejado e conduzido de acordo com os princípios da Ética Médica, tiver aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
da UCPel e estiver de acordo com as regras da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, quando necessário; podendo 
proceder a divulgação conforme as normas exigidas para publicação.

Art. 31.  O Estudante de Medicina deverá figurar como autor ou coautor de trabalhos científicos, nos quais tenha 
efetivamente participado de sua elaboração.

Parágrafo único.  O nome do docente/preceptor orientador deverá tornar-se conhecido, seja como autor ou coautor, 
por nota explicativa ou de agradecimento.

Art. 32.  É vedado ao Estudante de Medicina fazer experimentos em pessoas doentes ou sadias e em animais sem a 
prévia aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa da UCPel, o consentimento informado dos envolvidos e sem que 
esteja supervisionado por um profissional devidamente qualificado.

Art. 33.  O Estudante de Medicina deve atender aos cinco Princípios da Bioética:
I – Princípio da Beneficência: assegurar o bem-estar dos indivíduos, evitar danos e garantir que sejam supridas as 
necessidades e interesses do paciente;
II - Princípio da Autonomia: respeitar as crenças, a vontade e os valores morais do paciente;
III - Princípio da Justiça: igualdade da repartição dos benefícios e bens em qualquer área da ciência;
IV - Princípio da Não Maleficência: assegurar a possibilidade de minimização ou inexistência de danos físicos aos 
sujeitos da pesquisa (pacientes) de ordem psíquica, moral, intelectual, espiritual, cultural e social;
V - Princípio da Proporcionalidade: defender o equilíbrio entre os benefícios e os riscos, sendo maior benefício às 
pessoas. 

Art. 34.  O Estudante de Medicina deve promover a criação de uma ponte entre o conhecimento científico e 
humanístico, a fim de evitar os impactos negativos sobre a vida.

CAPÍTULO X - ÉTICA, BIOÉTICA E A PESQUISA
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Art. 35.  O Estudante de Medicina deve conhecer as dimensões da Bioética e conduzir-se eticamente no sentido de 
respeito, preservação e promoção da saúde e da vida, considerando:
I - dimensão pessoal que estuda a relação entre os profissionais responsáveis e seus pacientes: pressupõe a liberdade 
do indivíduo ou seu responsável deve ser respeitada;
II - dimensão social, econômica e política que estabelece os critérios para a alocação e distribuição de recursos, e a 
minimização das diferenças econômicas e sociais em um país ou entre países: trata da alocação de recursos 
financeiros, registros e patentes, desigualdade entre países ricos e pobres, e carências específicas como a fome;
III - dimensão ecológica que tem como tema principal a proteção ao meio ambiente: englobando a exploração dos 
recursos naturais, desertificação, poluição, extinção de espécies, equilíbrio ecológico, utilização de animais e plantas 
em condições éticas, proteção da qualidade de vida dos animais, desequilíbrio entre países ricos e pobres, problemas 
nucleares e proteção da biodiversidade;
IV - dimensão pedagógica que debate as alternativas para a melhoria do processo ensino-aprendizagem nas 
instituições;
V - dimensão biológica (ou bioética especial) que engloba o começo da vida, o diagnóstico pré-natal, o abortamento 
provocado, a reanimação do recém-nascido, a engenharia genética e organismos geneticamente modificados, terapia 
gênica, eugenia, reprodução medicamente assistida, clonagem, transplante de órgãos, experimentação animal e em 
humanos, eutanásia e distanásia.

CAPÍTULO X - ÉTICA, BIOÉTICA E A PESQUISA
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Art. 36.  Os casos omissos neste Código serão resolvidos pelas instâncias superiores da UCPel, ou, em situações que 
demandem urgência, pelo Coordenador do Curso de Medicina.

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÃO FINAL
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