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Código Internacional de Ética de Obstetrizes 
 
PREAMBULO 

O objetivo do Código Internacional de Ética de Obstetrizes da Confederação 

Internacional de Obstetrizes (International Confederation of Midwives - ICM) é melhorar 

o padrão de atendimento prestado às mulheres, bebês e famílias em todo o mundo por 

meio do desenvolvimento, da educação e da utilização apropriada de profissionais 

Obstetrizes. Em consonância com este objetivo, o ICM estabelece este código para 

orientar a educação, a prática e as pesquisas de Obstetrizes. Este código reconhece 

mulheres como sujeitos que possuem direitos humanos, buscando justiça para todas as 

pessoas e equidade no acesso à assistência em saúde, e se baseia em relações mútuas 

de respeito, confiança e dignidade de todos os membros da sociedade. 

O código aborda diretrizes éticas de obstetrizes de acordo com a missão, a definição 

internacional de Obstetriz, e os padrões do ICM para promover saúde e bem-estar de 

mulheres e recém-nascidos em suas famílias e comunidades. Esses cuidados podem 

englobar o ciclo reprodutivo da mulher desde a fase pré-gestacional até a menopausa 

e o final da vida. Essas diretrizes incluem a forma como Obstetrizes se relacionam entre 

si; como praticam a obstetrícia; como defendem as responsabilidades e os deveres 

profissionais; e como devem trabalhar para assegurar a integridade da profissão de 

Obstetriz. 

 
O CÓDIGO 

 
 

I. Relações de Obstetrizes 

a) Obstetrizes desenvolvem parceria individual com as mulheres, compartilhando 

informações relevantes que levam a uma tomada de decisão informada, a um 

plano de cuidados e à aceitação da responsabilidade pelos resultados de suas 

escolhas. 
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b) Obstetrizes apoiam o direito de mulheres/famílias participarem ativamente das 

decisões sobre seu cuidado. 

c) Obstetrizes capacitam mulheres/famílias a falar por si mesmas em assuntos que 

afetam a sua saúde no contexto de sua cultura/sociedade. 

d) Obstetrizes, em conjunto com as mulheres, trabalham com entidades políticas e 

financeiras para definir as necessidades dos serviços de saúde e garantir que os 

recursos sejam alocados de forma justa, considerando as prioridades e 

possibilidades. 

e) Obstetrizes se apoiam e se sustentam em seus papéis profissionais, cultivando 

ativamente o sentimento de valorização própria e das demais Obstetrizes. 

f) Obstetrizes trabalham respeitosamente com outros profissionais da saúde, 

consultando-os e, quando as necessidades das mulheres excedem as 

competências de Obstetrizes, encaminhando-as. 

g) Obstetrizes reconhecem a interdependência humana dentro de seu campo de 

atuação e buscam ativamente resolver os conflitos inerentes. 

h) Obstetrizes tem responsabilidades para consigo mesmas(os) como pessoas de 

valor moral, incluindo deveres de sua dignidade moral e de preservação da 

integridade. 

 
II. Prática da Obstetrícia 

a) Obstetrizes promovem cuidados para mulheres e suas famílias respeitando suas 

diversidades culturais enquanto trabalham para eliminar práticas prejudiciais 

dentro dessas mesmas culturas. 

b) Obstetrizes encorajam a expectativa mínima de que nenhuma mulher ou garota 

seja prejudicada durante a concepção e maternidade. 

c) Obstetrizes utilizam conhecimento profissional atualizado e baseado em 

evidências para manter a competência em práticas obstétricas seguras em todos 

os ambientes e culturas. 

d) Obstetrizes respondem às necessidades psicológicas, físicas, emocionais e 

espirituais das mulheres que buscam assistência em saúde, quaisquer que 

sejam suas circunstâncias (sem discriminação). 

e) Obstetrizes atuam como modelos efetivos de promoção de saúde para mulheres 

ao longo de seu ciclo vital, bem como para suas famílias e demais profissionais 

de saúde. 

f) Obstetrizes buscam ativamente crescimento pessoal, intelectual e profissional 

no decorrer de sua profissão, integrando este crescimento com suas práticas. 

 
III. Responsabilidades Profissionais de Obstetrizes 

a. Obstetrizes mantém as informações de suas clientes em sigilo, visando a 

proteção do direito à privacidade e, se necessário, compartilham as informações 



de forma ponderada, exceto quando exigido por lei. 

b. Obstetrizes são responsáveis por suas decisões e ações, assim como pelos 

resultados decorrentes de sua assistência para com as mulheres. 

c. Obstetrizes podem decidir não participar de atividades as quais possuem 

profunda oposição moral; no entanto, a ênfase na consciência individual não 

deve privar as mulheres dos serviços essenciais de saúde. 

d. Obstetrizes com objeção de consciência para prestar determinado serviço que 

lhe foi requerido devem encaminhar a mulher a outro profissional apto a prestar 

tal atendimento. 

e. Obstetrizes compreendem as consequências adversas que violações éticas e de 

direitos humanos tem na saúde da mulher e das crianças, devendo trabalhar 

para eliminar estas violações. 

f. Obstetrizes participam do desenvolvimento e implementação de políticas de 

saúde que promovem saúde para todas as mulheres e famílias, especialmente 

durante o período gravídico-puerperal. 

 
IV. Avanço do Conhecimento e da Prática da Obstetrícia 

a. Obstetrizes garantem que o avanço do conhecimento em obstetrícia seja 

baseado em atividades que protejam os direitos de mulheres como pessoas. 

b. Obstetrizes desenvolvem e compartilham o conhecimento sobre obstetrícia por 

meio de diversos processos, como revisões por pares e pesquisas. 

c. Obstetrizes contribuem para a educação formal de estudantes de obstetrícia e 

para a educação permanente de Obstetrizes. 
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