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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo abordar, sob a ótica da Teoria tridimensional de Miguel
Reale, os três elementos do fato jurídico que constituem a relação médico-paciente: o código de
ética médica (como norma), a ética médica (como valor, posicionando a ética médica como ética
aplicada) e a relação médico-paciente em si (como fato), constituindo-se numa solução aos
conflitos que se encontram nesta relação. Nesse sentido, em primeiro plano, procura-se examinar
os princípios bioéticos da autonomia, da beneficência, o equilíbrio que há entre elas e suas
influências na relação médico-paciente. Nessa questão, estuda-se como o paternalismo médico,
desde a Idade Média até os dias atuais, decorre da assimetria na relação com o paciente. No uso
de sua autoridade, o médico algumas vezes desconsidera a autonomia do paciente, sob o pretexto
de estar lhe promovendo benefícios à saúde. Posteriormente, expõem-se os institutos jurídicos que
regem a relação médico-paciente: o Código de Ética Médica e as demais normativas nacionais e
internacionais, analisando-as segundo os princípios bioéticos apresentados, principalmente
apontando quais os direitos individuais que concerne à autonomia do paciente. Por fim, examina o
futuro da relação médico-paciente, com a necessidade de se firmar a autonomia como fundamento
ético a ser vivido na prática médica, mas não o único, evitando a superioridade do paciente em
relação ao médico e convidando ao diálogo entre eles. Nasce, assim, uma aliança terapêutica, na
qual se integram as experiências morais do enfermo e do profissional, estabelecendo a reflexão do
exercício médico em nossa sociedade e renovando o respeito e o agir de ambos pelo bem maior: a
vida.
Palavras-chave: Autonomia, Beneficência, Diálogo, Paternalismo, Teoria tridimensional.

ABSTRACT

This work aims, in the perspective of the three dimensional theory of Miguel Reale, to study the
three elements of legal fact that the doctor- patient relationship have : the code of medical ethics (
as a norm) , medical ethics (as a value , positioning the medical ethics as applied ethics ) and the
doctor-patient relationship itself ( as fact ) , constituting as a solution to the conflicts that are in
this relationship . Accordingly, in the foreground , we seek to examine the bioethical principles of
autonomy, beneficence , the balance that exists between them and their influences on the doctorpatient relationship . In this question, we will study as medical paternalism, since the Middle Ages
until this days , was born from the asymmetry in the relationship with the patient . Using his
authority , the doctor sometimes disregards patients autonomy , under the guise of promoting his
health benefits. Later, we’ll expose the norms that establishing the doctor-patient relationship : the
Code of Medical Ethics and other national and international laws , analyzing them according to
bioethical principles presented, mainly pointing what individual rights that respect the patient
autonomy . Finally, we’ll explores the future of the doctor-patient relationship, with the need to
establish the autonomy as an ethical foundation to be experienced in medical practice , but not its
only, avoiding the superiority of the patient in relation with the doctor, inviting to a dialogue
between them . Thus, is born a therapeutic alliance, which integrate the patient’s moral
experiences and the professional experiences, establishing the reflection of medical practice in our
society and renewing the respect and acts for what we have more precious: the life.
Keywords: Autonomy, Beneficience, Dialogue, Paternalism, Tridimensional theory
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