
Ética na atuação 
profissional



tnutricionista
NUTRICIONISTA – CRN5 3081

Luciana Labidel

• Graduação e mestrado pela UFBA.
• Especialização em Saúde Coletiva com 

ênfase em Saúde da Família pela FSSS.
• Especialização em Nutrição Materno 

Infantil pelo IPGS
• Docente de cursos técnicos e no ensino 

superior.
• Conselheira CRN5: Comissão de Ética e 

Comissão de Formação Profissional



Ética proporciona potencial reflexão acerca da moralidade, fundamentada em modelos que visam o
melhor para os sujeitos e para a coletividade.

A dimensão normativa da Ética, que origina seu sentido prescritivo, está relacionada ao
aglutinamento de valores e deveres de forma sistemática, a exemplo do dogmatismo religioso ou,
até mesmo, da criação dos códigos de ética profissional. Esse sentido pode ser considerado o
embrião da “teoria do dever e da obrigação”, que a Filosofia moral contemporânea denomina
Deontologia.

É possível compreender que a Ética, como conceito ampliado, atua na inter-relação entre a
prescrição, ao definir as normas de comportamento de grupos específicos, e a reflexão, quando é
necessário o pensamento crítico e a decisão, podendo ser compreendida de forma contextual e
sujeita às modificações sociais oriundas da relação homem-ambiente. Especificamente na área da
Saúde, a Bioética serve como instrumento que estuda as questões referentes à vida humana no
campo da Ética.



A Ética em Saúde engloba um conjunto de princípios que motivam e orientam o comportamento
humano a respeito de normas e valores de uma realidade social, sendo compreendida como o
conjunto de regras e preceitos morais de um indivíduo. E isso deve ser aplicado à avaliação de
méritos, riscos e preocupações sociais das atividades de promoção do bem-estar das pessoas quem
tem acesso aos serviços de profissionais da área.

Conhecer e aplicar a ética na saúde é fundamental, uma vez que a humanização nos mais variados
campos é amplamente debatida e estimulada na sociedade.

Os profissionais da área de saúde devem conciliar, no seu exercício profissional, além da ciência e
tecnologia, um sólido embasamento ético-moral.



Dispõe sobre o Código de Ética

Profissional dos Técnicos em

Nutrição e Dietética e dá outras

providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 333, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004

Alterada pela Resolução CFN nº 389/2006

▪ CAPÍTULO I: DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

▪ CAPÍTULO II: DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

➢ SEÇÃO I DOS DEVERES; 

➢ SEÇÃO II DOS DIREITOS; 

➢ SEÇÃO III DAS PROIBIÇÕES

➢ SEÇÃO IV: DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

➢ SEÇÃO V: DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS E DA PUBLICIDADE

http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_389_2006.htm


Dispõe sobre o Código de Ética
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RESOLUÇÃO CFN Nº 333, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004

Alterada pela Resolução CFN nº 389/2006

▪ CAPÍTULO III: DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS

➢ SEÇÃO I COM OUTROS PROFISSIONAIS

➢ SEÇÃO II COM AS INSTITUIÇÕES EMPREGADORAS E OUTRAS

➢ SEÇÃO III COM ENTIDADES DA CATEGORIA E DEMAIS ORGANIZAÇÕES DA CLASSE 

TRABALHADORA

▪ CAPÍTULO IV: DAS PENALIDADES

▪ CAPÍTULO V: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_389_2006.htm
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Parabéns para TNDs e estudantes

Que tenham sucesso na profissão e atuação 
pautada na Ética.......


