
GUIA DE NORMAS DEONTOLÓGICAS 

RELACIONADAS À COVID-19



FICHA TÉCNICA

• Título do Produto: Guia de Normas Deontológicas relacionadas a COVID 19.

• Objetivos: Apresentar um catálogo de normas que orientam as questões éticas e 

profissionais aplicáveis aos profissionais da saúde, especialmente, os médicos.

• Desenvolvedores: 

➔ Maria de Fátima Freira Sá (Professora do PPGD - PUC-Minas)

➔ Andreza Cássia da Silva Conceição (Mestranda - PUC-Minas)

➔ Sarah Rêgo Goiatá (Mestranda - PUC-Minas)

➔Vitor Augusto Osório Corrêa (Mestrando - PUC-Minas)

• Data de Lançamento: 18 de maio de 2020

• Realização: Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas



Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos

• Resolução sobre a Pandemia e os Direitos

Humanos nas Américas

• Acesso: https://bit.ly/3cTAff9

• Palavras-Chave: Direitos Humanos; Bioética;

Emergência.

https://bit.ly/3cTAff9


BRASIL
PERNAMBUCO

• Recomenda a utilização do critérios objetivos e transparentes

para estabelecer prioridades na alocação dos pacientes em leitos

de terapia intensiva e suas intervenções diante de período de

esgotamento de recursos provocado pela epidemia do novo

Coronavírus (Covid-19), desde que ofereça assistência integral

de prevenção e alívio do sofrimento aos pacientes não eleitos.

• Acesso: https://bit.ly/3dT93NK

• Palavras-Chave: Assistência e admissibilidade; UTI.

https://bit.ly/3dT93NK


BRASIL
ANCP - Academia Nacional de Cuidados Paliativos

• Recomenda a utilização do Escore Unificado para

Priorização (EUP-UTI) de acesso a leitos de terapia

intensiva, assistência ventilatória e paliação, como meio de

hierarquização da gravidade dos pacientes, na ausência

absoluta de leitos suficientes para atender a demanda

terapêutica

• Acesso: https://bit.ly/2TbTnwR

• Palavras-Chave: Cuidados Paliativos.

https://bit.ly/2TbTnwR


BRASIL
AMIB - Associação de Medicina Intensiva Brasileira

• Recomendações da Associação de Medicina

Intensiva Brasileira para a abordagem do COVID-

19 em medicina intensiva

• Acesso: https://bit.ly/2X5O2bx

• Palavras-Chave: Medicina Intensiva;

UTI; Coronavírus.

https://bit.ly/2X5O2bx


BRASIL
AMIB - Associação de Medicina Intensiva Brasileira

• Protocolo de alocação de recursos em

esgotamento durante a pandemia por COVID 19

• Acesso: https://bit.ly/3cPOKjO

• Palavras-Chave: Escassez de Recursos.

https://bit.ly/3cPOKjO


ARGENTINA

• Recomendações para equipes de saúde

(COVID-19)

• Acesso: https://bit.ly/3cEeYWD

• Palavras-Chave: Coronavírus; Profissionais

de saúde; Isolamento.

https://bit.ly/3cEeYWD


CHILE

• Manual: Licenças médicas em tempos de

COVID-19

• Acesso: https://bit.ly/2z7dkOy

• Palavras-Chave: Licenças Médicas; Covid 19;

Proteção.

https://bit.ly/2z7dkOy


CHILE

• Recomendações para o uso de EPI

• Acesso: https://bit.ly/3cEPAQr

• Palavras-Chave: EPI; Profissionais Médicos;

Proteção individual.

https://bit.ly/3cEPAQr


CHILE

• Código de Ética Médica do Chile

• Acesso: https://bit.ly/3bCKW4m

• Palavras-Chave: Ética; Regulamentação;

Médicos.

https://bit.ly/3bCKW4m


MÉXICO

• Guía Bioética para Asignación de Recursos

Limitados de Medicina Crítica en Situación de

Emergencia

• Acesso: https://bit.ly/2WBHdzt

• Palavras-Chave: Alocação de recursos; Bioética;

Emergência.

https://bit.ly/2WBHdzt


CANADÁ

• Orientação provisória para casas de repouso

de longo prazo

• Acesso: https://bit.ly/2X1s3m9

• Palavras-Chave: Casas de Repouso; Idoso.

https://bit.ly/2X1s3m9


CANADÁ

• Orientações gerais para profissionais de

saúde

• Acesso: https://bit.ly/2Z9Db3d

• Palavras-Chave: Profissionais de saúde,

Informações Gerais, Coronavírus.

https://bit.ly/2Z9Db3d


CANADÁ

• Definição de caso nacional provisório: doença

de coronavírus (COVID-19)

• Acesso: https://bit.ly/3fYqmys

• Palavras-Chave: Relatórios; Notificação;

Instruções.

https://bit.ly/3fYqmys


CANADÁ

• Gerenciamento de saúde pública de casos e

contatos associados à doença de coronavírus

2019 (COVID-19)

• Acesso: https://bit.ly/2zLUJYk

• Palavras-Chave: Profissionais de saúde;

Gerenciamento de Saúde; Coronavírus.

https://bit.ly/2zLUJYk


CANADÁ

• Manejo clínico de pacientes com COVID-19

moderado a grave - Orientação provisória

• Acesso: https://bit.ly/3cEXucI

• Palavras-Chave: Manejo Clínico;

Coronavírus, Orientação.

https://bit.ly/3cEXucI


CANADÁ

• Prevenção e controle de infecção para COVID-19:

segunda orientação provisória para ambientes de

assistência médica aguda

• Acesso: https://bit.ly/2X5cMki

• Palavras-Chave: Prevenção; Coronavírus,

Orientação.

https://bit.ly/2X5cMki


CANADÁ

• Práticas de rotina e precauções adicionais para

prevenir a transmissão de infecções em ambientes

de assistência médica

• Acesso: https://bit.ly/2Z9sPQM

• Palavras-Chave: Recomendações; Precauções;

Prevenção.

https://bit.ly/2Z9sPQM


UNIÃO EUROPÉIA

• Carta Europeia de Ética Médica

• Acesso: https://bit.ly/2X6tv6X

• Palavras-Chave: Ética; Médico; Europa.

https://bit.ly/2X6tv6X


UNIÃO EUROPÉIA

• Recomendações do “Statement on European

Solidarity and the Protection of Fundamental
Rights in the COVID-19 Pandemic”

• Acesso: https://bit.ly/2XwGOOn

• Palavras-Chave: Direitos Fundamentais; Ética; 

Europa.



ESPANHA
Ministerio de Sanidad

• Relatório do Ministério da Saúde sobre os

aspectos éticos em situação de Pandemia

• Acesso: https://bit.ly/3gebImT

• Palavras-Chave: Pandemia, Crise Sanitária.

https://bit.ly/3gebImT


REINO UNIDO

• Orientações para médicos sobre questões éticas

que possam surgir ao prestar cuidados e

tratamento durante o surto de COVID-19

• Acesso: https://bit.ly/2z1Jif6

• Palavras-Chave: Ética; Discriminação; Alocação de

recursos

https://bit.ly/2z1Jif6


REINO UNIDO

• Critérios para admissão e atendimento de

idosos em casas de repouso ou lares

temporários

• Acesso: https://bit.ly/2zICJyg

• Palavras-Chave: Idosos; Cuidados.

https://bit.ly/2zICJyg


REINO UNIDO

• Orientação sobre proteção de pessoas

clinicamente extremamente vulneráveis ao COVID-

19

• Acesso: https://bit.ly/366njjc

• Palavras-Chave: Vulnerabilidade; Proteção;

Cuidados em saúde.

https://bit.ly/366njjc


REINO UNIDO

• Orientação para apoio a crianças e jovens

vulneráveis durante o surto de coronavírus

(COVID-19)

• Acesso: https://bit.ly/3bHFWLE

• Palavras-Chave: Criança e adolescente; Saúde

mental; Vulnerabilidade.

https://bit.ly/3bHFWLE


REINO UNIDO

• Diretriz rápida do COVID-19: cuidados

intensivos em adultos

• Acesso: https://bit.ly/3dQllGl

• Palavras-Chave: Cuidados Intensivos;

COVID-19; Diretrizes.

https://bit.ly/3dQllGl


REINO UNIDO

• Coronavírus (COVID-19), gravidez e saúde

da mulher

• Acesso: https://bit.ly/2WXlXDq

• Palavras-Chave: Saúde da mulher; Gestação;

Coronavírus.

https://bit.ly/2WXlXDq


ESCÓCIA

• Critérios de pesquisa para blindagem de

pacientes em maior risco

• Acesso: https://bit.ly/3fXHbtF

• Palavras-Chave: Pesquisa; Pacientes; Risco.

https://bit.ly/3fXHbtF


ESCÓCIA

• Compêndio COVID-19

• Acesso: https://bit.ly/366rTy0

• Palavras-Chave: Não se aplica.

https://bit.ly/366rTy0


IRLANDA

• Orientação para lares de idosos e idosos na

Irlanda do Norte

• Acesso: https://bit.ly/3bFEh9i

• Palavras-Chave: Idosos; Cuidados.

https://bit.ly/3bFEh9i


IRLANDA

• Guia para acolhimento de crianças e

cuidados em tempos de COVID-19

• Acesso: https://bit.ly/3bDpBHV

• Palavras-Chave: Crianças; Vulnerabilidade;

Acolhimento.

https://bit.ly/3bDpBHV


IRLANDA

• Regulamento para a Proteção da Saúde

(Coronavírus, Restrições) (Irlanda do Norte)

2020

• Acesso: https://bit.ly/2zHE1cH

• Palavras-Chave: Saúde; Proteção; Coronavírus.

https://bit.ly/2zHE1cH


ÍNDIA

• Modificação nas diretrizes da prática em

telemedicina

• Acesso: https://bit.ly/365wHDT

• Palavras-Chave: Telemedicina; Novas

práticas.

https://bit.ly/365wHDT


ÍNDIA

• Guia Geral de Pratica em Telemedicina

• Acesso: https://bit.ly/3cFefV8

• Palavras-Chave: Telemedicina; Guia Geral;

Regulação.

https://bit.ly/3cFefV8


EGITO

• Código de Ética Médica do Egito

• Acesso: https://bit.ly/2LByPde

• Palavras-Chave: Ética; Médico; Egito.

https://bit.ly/2LByPde


ONU

• Estudo sobre o impacto da COVID-19 nas

pessoas idosas

• Acesso: https://bit.ly/36hnoRz

• Palavras-Chave: Idosos; COVID-19.

https://bit.ly/36hnoRz

