
Psicologia 

Como psicólogo, eu me comprometo a colocar 

minha profissão a serviço da sociedade brasileira, 

pautando meu trabalho nos princípios da qualidade 

técnica e do rigor ético. 

Por meio do meu exercício profissional, contribuirei 

para o desenvolvimento da psicologia como ciência 

e profissão na direção das demandas da sociedade, 

promovendo saúde e qualidade de vida de cada 

sujeito e de todos os cidadãos e instituições. 

Resolução CFP nº 002/2006 



Nutrição 

Prometo que, ao exercer a profissão de nutricionista, 

o farei com dignidade e eficiência, em benefício da 

saúde da pessoa, sem discriminação de qualquer 

natureza. 

Prometo, ainda, que serei fiel aos princípios da 

moral e da ética. 

Ao cumprir este juramento com dedicação, desejo 

ser merecedor dos louros que a profissão 

proporciona. 

Resolução CFN nº 382/2006 



Medicina 

Prometo que, ao exercer a medicina, mostrar-me-ei 

sempre fiel aos preceitos da honestidade, da 

caridade e da ciência. 

Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão 

cegos, minha língua calará os segredos que me 

forem revelados, o que terei como preceito de honra. 

Nunca me servirei da minha profissão para 

corromper os costumes ou favorecer o crime. 

Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze 

para sempre a minha vida e a minha arte de boa 

reputação entre os homens. 

Se o infringir ou dele me afastar, suceda-me o 

contrário. 



Fonoaudiologia 

Neste momento, ao assumir a profissão de 

fonoaudiólogo, obrigo-me solenemente a dedicar 

meu trabalho à humanidade, utilizando o domínio 

desta ciência em todas as suas formas de 

expressão, prevenindo, orientando e tratando todos 

aqueles que o necessitarem. 

Respeitarei os segredos que me forem confiados. 

Manterei por todos os meios ao meu alcance a 

honra da minha profissão. 

Não permitirei que considerações de ordem política 

ou de padrão sociais se interponham entre meu 

dever e meu semelhante e não usarei meus 

conhecimentos contra as leis humanas. 

Faço tais promessas solenemente, livremente sob 

minha palavra de honra. 

Adaptação da Declaração de Genebra – 1948 



Fisioterapia 

Juro, 

Por Deus e minha família, diante de meus mestres, 

que me dedicarei à fisioterapia com honra e 

dignidade, respeitando a vida humana desde a 

concepção até a morte, jamais cooperando em ato 

que voluntariamente se atente contra ela ou que 

coloque em risco a integridade física, psíquica e 

social do ser humano; dispondo todo o meu 

conhecimento, meu talento e minha inteligência para 

a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. 

Repassarei meus conhecimentos sempre que se 

fizer necessário e agirei com humildade e 

honestidade. 

Assim, eu juro. 



Farmácia 

Prometo que, ao exercer a profissão de 

Farmacêutico,  

mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da 

honestidade, da caridade e da ciência. 

Nunca me servirei da profissão para corromper os 

costumes ou favorecer o crime. 

Se eu cumprir este juramento com fidelidade, 

gozem, para sempre, a minha vida e a minha arte, 

de boa reputação entre os homens. 

Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o 

contrário. 

Resolução CFF nº 471/2008 



Enfermagem 

Livre e solenemente, em presença de Deus e desta 

assembleia, juro: 

Dedicar minha vida profissional a serviço da 

humanidade; 

Respeitar a dignidade e os direitos da pessoa 

humana; 

Exercer a enfermagem com consciência e fidelidade; 

Guardar os segredos que me forem confiados; 

Respeitar a vida desde a concepção até depois da 

morte; 

Não praticar atos que coloquem em risco a 

integridade física ou psíquica do ser humano; 

Atuar junto à equipe de saúde para o alcance da 

melhoria do nível de vida da população; 

Manter elevados os ideais da minha profissão, 

obedecendo aos preceitos da ética, da legalidade e 

da moral, honrando seu prestígio e suas tradições. 



Biomedicina 

Juro por toda a minha existência cumprir com zelo e 

probidade todas as atividades inerentes à profissão 

de biomédico que me forem confiadas. 

Juro diante de Deus e dos homens não medir 

esforços para exercer com dignidade e ética a 

biomedicina. 

Juro estar atento à evolução científica para 

empregá-la em prol da humanidade. 

Juro cumprir estes preceitos para poder usufruir da 

benevolência e da confiança dos homens. 



Gastronomia 

Juro, pela minha fé e pela minha honra, exercer a 

profissão de gastronomia com ética, 

responsabilidade e honestidade. Prometo respeitar o 

homem, bem como as suas vontades e a sua saúde. 

Atentarei para o bom uso dos ingredientes e das 

técnicas. Manterei estreitos relacionamentos com a 

sociedade e com todos aqueles que necessitarem 

dos meus serviços como gastrólogo. Juro, ainda, 

contribuir para o crescimento e o reconhecimento da 

profissão, visando ao bem da humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 



Gestão em Saúde 

Prometo exercer a profissão de gestor em saúde 

com dignidade, ética profissional e competência. 

Valendo-me da ciências administrativas, sociais e da 

saúde para gerir de forma empreendedora, 

inovadora, sustentável e estratégica. Comprometo-

me, ainda, empenhar-me pelo engrandecimento de 

minha profissão, com responsabilidade e autonomia 

em prol dos interesses e dos direitos da população, 

sem perder a dimensão humana. Assim o prometo. 



Toxicologia Analítica 

Prometo exercer a profissão de Tecnólogo em 

Toxicologia Analítica com dignidade e competência, 

valendo-me dos preceitos da toxicologia clínica, 

social, ocupacional, forense, de alimentos, ambiental 

e regulatória. Comprometo-me a desenvolver e 

aplicar metodologias capazes de detectar agentes 

tóxicos de forma ética e criteriosa, contribuindo com 

a segurança alimentar, saúde humana, animal e 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnologia em Alimentos 

Juro que, / ao receber o grau de Tecnólogo em 

Alimentos, / irei dedicar-me com afinco à profissão 

que escolhi, / exercendo-a de modo ético / e em 

respeito à pessoa humana / e a todos os princípios 

técnicos, / legais e morais que a norteiam. / Atuarei 

com dignidade / agindo na potencialização e uso de 

tecnologias / para a produção de alimentos seguros / 

nas diversas etapas da cadeia produtiva, / 

estimulando o posicionamento crítico / frente ao 

avanço tecnológico / e farei do meu êxito profissional 

/ um elemento transformador / buscando uma 

sociedade mais justa. / Assim o prometo! 

 

 

 

 

 

 



JURAMENTO FÍSICA MÉDICA 

Livre e solenemente juro dedicar minha vida profissional a serviço 

da humanidade e promover o desenvolvimento da Física Médica;  

Respeitar a dignidade e os direitos da pessoa humana;  

Como Bacharel em Física Médica juro trabalhar na melhoria da 

qualidade de vida da população, obedecendo aos preceitos da 

ética, da legalidade e da ciência em benefício da sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMÁTICA BIOMÉDICA 

"Prometo solenemente que, / no exercício 

profissional como Bacharel em Informática 

Biomédica, / meu conhecimento, meu trabalho / 

e as suas possíveis aplicações/ serão 

inteiramente dedicados a / promover a 

acessibilidade, inclusão, / democratização da 

informação/ e dos processos de saúde, justiça 

e da equidade. / Utilizarei e desenvolverei a 

informática/ como instrumento para a promoção 

/ e melhoria da saúde e para a valorização da 

vida./  Assumo publicamente / este 

compromisso moral,/ expressando de forma 

livre e consciente / o meu respeito à natureza e 

suas leis, / em nome da minha própria honra/  e 

de acordo com os princípios éticos/  que 

permeiam a sociedade."/  

ASSIM O PROMETO.  

  


