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Análise dos Princípios Bioéticos aplicados a pacientes de  

Unidade Básica de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO  

Após 21 anos de existência, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como um de 

seus principais desafios a ser enfrentados a operacionalização de seus princípios 

norteadores: a universalidade no acesso aos serviços, a igualdade no atendimento e a 

integralidade na assistência (GRANJA, ZOBOLI, FRACOLLI, 2013).  

O termo equidade tem diversas interpretações sendo todas elas fundadas no 

principio de igualdade, oportunidade igual de acesso a serviços de saúde, de recursos 

gastos para cada individuo de uma condição particular, de vida sadia ganha por cada 

centavo gasto, de dar à população a possibilidade de atingirem seu potencial de vida 

saudável, ou atendimento desigual a pessoas desiguais (GRANJA, ZOBOLI, 

FRACOLLI, 2013). 

O artigo 196 da Constituição define: “Saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CAMPOS, 2006).  

A ética como um ramo da filosofia prática que tem como propósito refletir sobre 

o agir humano e suas finalidades; o estudo dos conflitos entre aquilo que podemos 

considerar como moralmente justificável e aquilo que não pode ser assim considerado 

(BUB, 2005).  

A ética pode ser entendida como uma reflexão sobre os costumes ao analisar 

criticamente o senso comum da moral vigente. A moral é o conjunto de princípios, 

normas e valores de determinada cultura que orienta como cada um deveria se 

comportar em sociedade. Ética é o saber científico que reflete sobre as morais, criando 

um distanciamento crítico. A pergunta básica da moral é o que devemos fazer e a 

questão central da ética é por que devemos fazer (JUNGES, ZOBOLI, 2012).  

A bioética se desdobra em quatros princípios que são: autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça. Princípio de respeito à autonomia assegura o 

direito das pessoas de terem pontos de vista próprios, fazer escolhas e tomar atitudes 



 

baseadas em valores e crenças pessoais. O princípio da não-maleficência assegura a 

obrigação de não causar dano intencionalmente. O princípio de beneficência implica 

em agir para o bem do cliente, em todos os níveis da assistência de saúde e o  

princípio de justiça refere-se à distribuição adequada do ônus e dos benefícios sociais; 

é o princípio que representa e articula as necessidades da sociedade  (BUB, 2005). 

Uma vez que os profissionais da saúde não podem simplesmente desconsiderar 

a importância dos aspectos econômicos na assistência à saúde, elas ou eles devem 

fazê-lo sem violar sua integridade moral e sem comprometer as finalidades 

constitutivas da prática profissional. Este princípio desafia os profissionais de saúde na 

renovação de seu contrato com a sociedade, além de vincular- se com as exigências 

de equidade, ou seja, a adoção de medidas desiguais para compensar as diferenças 

injustas (BUB, 2005). 

 

OBJETIVO 

Verificar se os princípios bioéticos estão sendo respeitados para pacientes 

usuários do Sistema Único de Saúde.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de pesquisa qualitativa/quantitativa realizada na Unidade Básica de 

Saúde II Dr. Jose Carqueijo da cidade de Santa cruz do Rio Pardo, no período de junho 

a julho de 2014. 

Baseado no levantamento bibliográfico, foi elaborado um questionário pelos 

pesquisadores baseado nos princípios bioéticos, que foi aplicado em pacientes que 

estavam na UBS aguardando para serem atendidos pelo medico e aguardando 

agendamento.  

A coleta do discurso dos pacientes em relação às perguntas abertas foi 

realizada através de anotação, devidamente consentido pelos mesmos.  

 

RESULTADOS 

            Foram abordados 25 pacientes na qual 22 eram do sexo feminino com faixa 

etária que variou de 15 a 77 anos de idade. 



 

O Quadro 1 demonstra as questões abordadas e suas respectivas respostas. 

Quadro 1. Distribuição percentual das respostas das questões aplicadas para os 
usuários dos serviços do Centro de Saúde quanto aos aspectos Bioéticos. (n=25) 
 

Questões Respostas 

1- Você é bem atendido no serviço publico de saúde? 88% SIM 

12% NÃO 

2- Você é bem informado de todas as etapas de seu tratamento? 84% SIM 

16% NÃO 

3- Você já foi obrigado a fazer algum tratamento contra sua 

vontade? 

0% SIM 

100 % NÃO 

4- Se sim, você já teve vontade de recusar o tratamento e não teve 
coragem de falar para o médico? Por quê? 

 

 

5- Você acha que todos os pacientes são atendidos da mesma 

maneira? 

68% SIM 

32% NÃO 

6- Você acha que quando você vai marcar consulta todos são 

tratados da mesma forma? 

80% SIM 

20% NÃO  

7- Quando você vai marcar exames, você acha que todos 

pacientes são tratados igualmente? 

88% SIM 

12% NÃO 

8- Você já fez algum tratamento particular? Por quê? Para qual 
doença? 

 

48% SIM 

52% NÃO 

9- Você acha que o tratamento particular é diferente do SUS? Por 
quê? 

68% SIM 

32% NÃO 

10- Se para tratar seu problema de saúde o médico te desse um 
tratamento que faria você correr risco, você faria? 

64% SIM 

36% NÃO 

11- Você acha que é valido correr certos riscos para alcançar 
alguma espécie de melhora? 

80% SIM 

20% NÃO 

12- Você acredita que os profissionais de saúde sempre trazem 
benefícios as pessoas que os procuram? 

76% SIM 

56% NÃO 

13- Você tem plano de saúde? Se sim, por que utiliza o SUS? 
 

8% SIM 

92% NÃO  



 

 

DISCUSSÃO 

Dos pacientes abordados, o principio da autonomia foi verificado em 100% dos 

casos, na qual nenhum paciente abordado foi obrigado a realizar um tratamento contra 

a sua vontade, pois este princípio assegura o direito das pessoas de terem seus pontos 

de vista próprios, de fazer suas escolhas e de tomar atitudes baseadas em seus 

valores e crenças pessoais, pois respeitar a autonomia significa oferecer toda a 

informação necessária para que a pessoa possa tomar a melhor decisão de acordo 

com seus interesses.  

          Objetivando o principio da não maleficência foi verificado que 64% dos 

respondentes se submeteriam a um tratamento mesmo se fossem correr algum risco, 

pois 80% deles acham que é valido correr certos riscos para alcançar algum tipo de 

melhora. Os pacientes têm o direito de emitir sua opinião e aceitar ou rejeitar o que o 

médico lhes propõe, pois estes devem ser resguardados de danos desnecessários. 

De acordo com este princípio, o profissional de saúde tem o dever de, 

intencionalmente, não causar mal e/ou danos a seu paciente. Considerado por muitos 

como o princípio fundamental da tradição hipocrática da ética médica, tem suas raízes 

em uma máxima que preconiza: “criar o hábito de duas coisas: socorrer (ajudar) ou, ao 

menos, não causar danos”.  

A beneficência foi assegurada em 82% dos casos, na qual os respondentes 

afirmaram que os serviços são bem executados, tais como agendamento de consultas, 

exames e informações sobre todas as etapas do tratamento. 76% responderam que os 

profissionais de saúde trazem benefícios para as pessoas que os procuram, fazendo 

prevalecer este princípio, que envolve agir para o bem do cliente em todos os níveis de 

saúde.  

O único princípio bioético segundo os respondentes que não se adequou aos 

serviços foi o da justiça, pois 68% afirmaram existir muitas diferenças entre os 

tratamentos particulares e os públicos, ferindo a integridade moral dos pacientes e 

comprometendo as finalidades constitutivas da pratica profissional.  



 

Entre os pacientes que afirmaram existir diferenças entre o tratamento particular 

e o SUS, a maioria alegou que no tratamento particular o medico é mais atencioso com 

o paciente e o atendimento é mais rápido, assim como a realização de exames.  

Isso se pôde afirmar através dos relatos apresentados como respostas: "No 

particular o médico é mais atencioso e tem mais tempo para atender porque ele ganha 

mais"; "O tratamento particular é diferente porque o médico tem tratamento diferente 

para com os pacientes"; "O particular é melhor porque quando você paga, tudo é mais 

eficiente"; "A capacidade dos profissionais no particular é melhor como também o 

respeito com o paciente"; "O particular é mais rápido, atencioso e mais detalhado"; "A 

realização de exames no SUS demora muito"; "O médico é mais educado quando é 

particular"; "No particular o acolhimento é diferenciado".  

Com estes relatos foi possível verificar que o principio da justiça não é 

respeitado, ou seja, o atendimento e o tratamento do SUS e dos atendimentos e 

tratamentos particulares não são igualitários. 

Continuando no princípio da justiça, mesmo tendo 68% dos respondentes 

afirmando que todos são tratados da mesma forma, ainda se pode observar certo nível 

de preconceito e descaso entre os atendentes dos serviços de saúde, pois este 

principio refere-se à distribuição adequada de encargo e benefícios sociais pois é 

direito de todos receber assistência a saúde, uma vez que os profissionais não podem 

simplesmente desconsiderar a importância dos aspectos econômicos durante a 

assistência, elas ou eles devem fazê-lo sem violar sua integridade moral e sem 

comprometer as finalidades constitutivas da pratica profissional.  

Quanto à realização de tratamento particular, 48% afirmaram que já a 

realizaram, conforme os seguintes relatos: "Fiz endoscopia particular porque era mais 

rápido"; "Realizei tratamento no ginecologista particular porque era mais rápido de se 

marcar consulta"; "Passei no endocrinologista particular porque tenho hipotireoidismo e 

a rede básica não me encaminhou"; "Faço tratamento particular com reumatologista 

porque aqui não tem especialista, tratamento com ortopedista especialista em joelho 

porque aqui também não tem"; "Realizei o pré natal com medico particular porque não 

confio nos médicos do SUS"; "Realizei uma cirurgia com o medico vascular do SUS e 

tive complicações, daí tive que me consultar com medico vascular particular"; "Passei 



 

com medico particular para realizar exames de rotina porque eu trabalho e não tinha 

tempo para ficar no posto esperando para marcar consulta e ser atendida". 

Dos pacientes entrevistados que utiliza o SUS, 8% tem plano de saúde, eles 

relataram que: "Tenho plano de saúde que me atende somente em São Paulo, então 

utilizo o SUS para conseguir adquirir os medicamentos na rede básica"; "Tenho plano 

de saúde, porem utilizo o SUS porque às vezes o atendimento é mais rápido que o 

particular". 

           Dentro do principio da justiça este se refere à igualdade, costumamos 

acrescentar outro conceito ao de justiça: o conceito de equidade que representa dar a 

cada pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades, ou seja, incorpora-se a 

ideia de que as pessoas são diferentes e que, portanto, também são diferentes as suas 

necessidades, os pacientes não tem uma equidade no atendimento do SUS o que os 

força a adquirir tratamentos particulares como também planos de saúde. 

        Quando questionados sobre o que faltava para melhorar os serviços de saúde 

prestados na cidade, os respondentes disseram que: "Deveria ter menos burocracia"; 

"O medico deveria atender o paciente com mais atenção, fazer seu trabalho com amor 

e não somente por dinheiro"; "Os funcionários deveriam ser mais educados"; "Falta 

mais médicos para atender"; "Falta um pouco de organização no posto de saúde"; "Eu 

gostaria que tivesse mais tratamentos odontológicos"; "A realização de exames deveria 

ser mais rápida"; "Falta informação e mais trabalhos de prevenção"; "Gostaria que 

tivessem mais médicos especialistas"; "Melhorar o serviço de pré-natal, ter mais 

ultrassons durante a gestação e ter equipamentos mais novos".  

 Estes relatos na verdade mostram muito das condições atuais dos serviços de 

saúde públicos oferecidos à população. Mesmo com os respondentes em um primeiro 

momento afirmando que os serviços são bem executados, condições do ambiente 

físico, tramitação documentária, impaciência, etc. também podem ferir o princípio da 

justiça e da não maleficência, pois ao permitir que os serviços permaneçam desta 

forma, as autoridades fornecem atendimentos não igualitários e possivelmente isso 

afeta o diagnóstico, o tratamento e a qualidade do serviço de saúde. 

 

 



 

CONCLUSÃO 

 Dentre os princípios bioéticos avaliados, o da justiça foi o que mais se destacou 

no descumprimento, levando a uma preocupação relativa com a igualdade de direitos, 

pois as dificuldades dos indivíduos que precisam do acesso ao SUS por falta de 

qualidade e serviços prestados ainda é uma realidade. A escassez de profissionais, de 

medicamentos e de equipamentos médicos, inadequação da infraestrutura é um direito 

que ainda se encontra em dificuldade de ser cumprido e embora muitos dos 

respondentes afirmarem que os serviços são bem executados e se sentirem bem 

informados, a saúde é um problema apontado que necessita de melhorias não só na 

infraestrutura, mas principalmente funcionários e profissionais quem executem seus 

serviços com amor e dedicação, tratando melhor o paciente.  
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