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Os Estudantes de Medicina
e seus Valores

Quem são os estudantes de medicina que estão sendo graduados
atualmente? A melhor resposta para essa pergunta, no que se refere às
características socioeconômicas, encontra-se nos resultados do inquérito,
preparado pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep), implementado
para os estudantes graduados no ano de 2000, e que foi aplicado durante a
realização do Exame Nacional de Avaliação dos Cursos de Medicina (Provão).

Os resultados desse questionário estão disponíveis on line, na Internet
(Brasil, 2000). Em um breve resumo, podemos dizer que os dados confirmam,
de uma maneira geral, aquilo que se não era sabido para este segmento específico,
era intuído pela maioria das pessoas: os estudantes de medicina são, em geral,
filhos da classe média, que estudaram, em sua maioria, em colégios particulares,
moram com seus pais e são solteiros. Ou seja, a maior parte desses estudantes
não tiveram de trabalhar para pagar a faculdade e ingressaram com um capital
cultural muito acima da média da população brasileira.

Entretanto, quando observamos as respostas fornecidas sobre ‘hábitos
de leitura’, o que poderíamos classificar aproximadamente como ‘cultura geral’,
os resultados são desapontadores, pois demonstram que a formação médica é
incapaz de abrir horizontes diferentes daqueles do universo médico.

Mais da metade dos estudantes graduados no ano passado afirmaram
que lêem jornais com uma freqüência igual ou menor do que ‘somente aos
domingos’. Apenas cerca de 20% deste universo afirmou ler jornais diariamente.
Se compararmos estes resultados àqueles referentes aos estudantes que se gradua-
ram em direito no mesmo ano, verificaremos que o índice obtido pelos estudan-
tes de medicina é menor que a metade de seus colegas do curso de direito.

Ao serem perguntados pelo número de livros que leram em média du-
rante cada ano do curso, excetuando-se os relacionados ao curso, cerca de 12%
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dos novos médicos afirmaram não terem lido nenhum; cerca de 25% afirmaram
terem lido um e em torno de 40% teriam lido dois ou três. Esses resultados
também são significativamente inferiores aos verificados entre os alunos
graduados em direito.

Consideramos que, ao restringir seu universo de experiências e
informações basicamente ao campo médico e às interações com outros colegas
do mesmo campo, os estudantes tendem a supervalorizar os parâmetros morais
que pretensamente76 eles identificam com a moral médica. Mas deixaremos para
aprofundar esta discussão mais adiante. Prossigamos, então, com nosso enfoque
no estudante.

Como estávamos interessados em centrar nosso enfoque de análise no
estudante de medicina, propusemos a uma faculdade que nos permitisse aplicar
uma dinâmica de grupo em um momento de aula. Foi-nos facultado ministrar
aula para os alunos do 4o ano da graduação, divididos em subgrupos, em quatro
dias diferentes. Utilizamos uma dinâmica de grupo inspirada em um trabalho
consultado através da Internet.77 Propusemos à turma que:

• pensasse nas possíveis relações interpessoais que ocorriam no âmbito
da faculdade e que envolviam os seguintes atores: professores, alunos,
médicos, enfermeiros, equipe de enfermagem, demais membros da equipe
de saúde, pacientes, familiares dos pacientes, equipe de apoio do hospi-
tal universitário e equipe de apoio da faculdade de medicina;

• pensasse que estávamos ali incumbidos de elaborar as bases de um
código de ética que orientasse cada um deles nas diversas relações que
se verificavam no âmbito da faculdade de medicina;

• dissessem todos os valores que, segundo sua concepção, deveriam
ser assegurados por nosso suposto código de ética e que pudessem ser
acatados por todos.

Utilizando a técnica da ‘tempestade de idéias’ (brain storming), anotamos
todos os valores ditos em uma folha de papel vergé que estava afixada na parede.
Esta fase durou cerca de 10 minutos, aguardando que tivéssemos de 50 a 60
citações anotadas. Seguimos então ao processo de eliminação de idéias similares

76 Dizemos pretensamente porque muitas vezes o que os estudantes identificam como ‘ética médica’ não passa de
um entendimento enviesado pelo corporativismo impregnado ao Código de Ética Médica, que, por sua vez, pode
estar se transformando, de fato, no senso comum da moral profissional médica.

77 Penitenciamo-nos pela falta de cuidado de não termos anotado a referência deste trabalho para que pudéssemos,
aqui, dar o devido crédito.
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e à busca por palavras que sintetizavam dois ou mais valores referidos, deixando
sempre que os alunos tivessem total controle do processo, ou seja, acatando
toda a decisão que emanava do grupo.

Solicitamos, então, que cada um elaborasse, individualmente, e anotasse
em uma folha de papel, uma lista com oito daqueles valores que haviam sido
citados anteriormente pelo grupo. A lista deveria contemplar apenas os oito
valores que o estudante entendesse que não poderiam estar fora do nosso
pretenso código de ética de maneira alguma. Pedimos também que eles
anotassem, ao lado de cada valor escolhido, uma observação em relação ao seu
entendimento se aquele era um valor absoluto, válido para todas as situações,
que não admitia exceção, ou relativo78 (ou prima facie).

Finda esta fase, dividimos a turma em subgrupos com até sete membros
e pedíamos que cada grupo procurasse elaborar uma lista única de oito valores,
que representasse o consenso do grupo sobre os oito indispensáveis, no entender
deles, para figurarem no código de ética. Mais uma vez foi solicitado que
anotassem o consenso do grupo sobre que valores entendiam ser absolutos e
quais seriam relativos (no sentido de prima facie).

Após todos os grupos terem encerrado seus trabalhos, realizávamos uma
plenária com relatores de cada grupo e debatíamos tanto a lista e a classificação
quanto o processo de discussão que havia ocorrido em cada grupo.

Embora não tenha sido nossa intenção nas aulas, ou mesmo aqui, a
realização de um estudo axiológico, mas tão-somente a identificação de alguns
dos valores que os alunos consideram importantes para as relações de ensino e
de prestação de serviços, não podemos deixar de tecer alguns comentários
específicos sobre o tema.

Com a preocupação de evitar considerações mais extensas, optamos por
apresentar ao leitor apenas a relação dos valores que foram referidos em todas as
quatro turmas em que a dinâmica foi realizada (Quadro 6), pressupondo, assim,
um certo consenso sobre eles.79

78 O sentido adotado aqui para a expressão ‘valor relativo’ não é relacionado ao relativismo moral, mas tão-somente
o de que são valores importantes, mas não sem exceções, ou seja, são considerados valores prima facie, não são
obrigatoriamente seguidos em todas as situações, já que ocorrem situações de conflito em que um ou outro irá
prevalecer sobre os demais.

79 O consenso só poderia ser afirmado de forma peremptória se tivesse sido debatida com o conjunto de estudantes
a relação. Embora não verificado na prática, pois não realizamos uma plenária com todas as turmas, o consenso
pode ser inferido pelo que observamos nas aulas com cada turma.



126

Quadro 6 – Valores referidos em todas as quatro turmas – Brasil, 2000

Fonte: pesquisa desenvolvida pelo autor.

Esta relação de valores não deve ser entendida como um simples enun-
ciado de virtudes, apresentado para satisfazer o desejo de um professor convi-
dado ou para parecer politicamente correto perante seus colegas. O desenrolar
da dinâmica em todas as turmas foi extremamente rico, diríamos até conflituoso.
A maioria dos estudantes de cada turma engajou-se de fato no debate, procuran-
do convencer o grupo de que sua opinião era a melhor ou a mais certa, que os
valores por ele escolhidos eram indispensáveis. O resultado do processo foi um
grande exercício de reconhecimento da diversidade de valores e um exercício de
tolerância em relação às diferentes visões de mundo e à busca de negociação.

Um dos alunos, homem, 21 anos, observou, ao final da atividade: “Puxa!
Nunca pensei que pudesse ter tanta opinião diferente sobre um tema que me
parecia óbvio!”. Esta constatação demonstra apenas como praticamente inexistem
discussões que envolvam a livre opinião sobre temas que dizem respeito às
relações interpessoais na faculdade. Quando existem, os alunos preocupam-se
em manifestar-se de acordo com o que acreditam que se espera deles como
futuros médicos e o fazem opinando de acordo com o que acreditam estar no
Código de Ética; tentam mostrar que estão sendo capazes de incorporar a cul-
tura médica, seus valores e atitudes.

Talvez possamos esperar do aparelho educacional que colabore para que
cada indivíduo realize sua revolução coperniciana pessoal: a descoberta do ou-
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tro como também um sujeito. Não estamos pretendendo, com esta aborda-
gem sobre valores, defender uma posição que insinue a existência de um
‘saco de virtudes’, aos quais a educação poderia contribuir para que os indiví-
duos as descubram e se convençam de sua relevância. Defendemos que deba-
tes sobre o que os alunos valorizam, especialmente nas escolas médicas, con-
tribuirão para o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva de usar a razão
para discutir a moral.

Considerando que a simulação realizada foi a elaboração de um código
de ética, não é de se estranhar que os valores apresentados digam respeito à
moralidade do agente. Conforme Schramm (2000: 10), “as teorias deontológicas
dizem respeito ao caráter do agente (....) e as teorias teleológicas, ou
conseqüencialistas, centram sua atenção (...) na qualidade do que é feito, isto é,
na qualidade do ato”. Embora, sem dúvida, seja possível supor que uma pessoa
‘boa’ tenderá a fazer coisas ‘boas’, a abordagem deontológica “pressupõe uma
homogeneidade sociocultural de valores, que em sociedades seculares e pluralistas,
nas quais existem diversas concepções do bem e do mal, é muito difícil estabe-
lecer o que é um padrão de virtude ou não” (Schramm, 2000: 10).

Ainda assim, tanto a dinâmica realizada é um exemplo de atividade
pedagógica para ser desenvolvida com estudantes da graduação como foi
também importante para que conhecêssemos um pouco mais a visão dos
estudantes sobre o campo da moral e da ética. Entrando então, especificamente,
na discussão sobre a ética na prática profissional, perguntamos em nosso
questionário aplicado no Maranhão entre estudantes que participavam do
Ecem: “O que é ser ético no exercício da profissão médica?” e “O que deve
orientar sua atitude no caso de estar diante de uma situação que você
identifique como uma questão ética?”.

A palavra mais usada pelos estudantes em suas respostas foi ‘respeito’.
Respeitar o paciente, o Código de Ética Médica, sua consciência, o colega de
trabalho, as leis, enfim, o respeito foi pensado como um conceito que permeia
o comportamento ético. É claro que nem sempre o respeito deve ser
interpretado da mesma maneira, com o mesmo significado, como veremos a
seguir, em uma abordagem que dividiremos em tópicos para ficar mais claro,
mas a preocupação com o respeito pelos outros foi um dos pontos dominan-
tes das respostas.
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Código de Ética

Para alguns alunos que, de certa forma, expressam a opinião do então
presidente do Cremerj, dr. Abdu Kexfe, “Se os novos médicos seguirem os pre-
ceitos do Código de Ética Médica, serão bem sucedidos na profissão” (Jornal do
Cremerj, 2000: 20), ser ético é seguir o Código de Ética. Alguns exemplos desta
abordagem são: “Não se desviar do Código e exercer a profissão dignamente”
(feminino, 19 anos); “Não desrespeitar o Código de Ética” (masculino, 18 anos);
“Ser coerente com o Código e analisar cada caso como um novo caso” (mascu-
lino, 22 anos); “Agir de acordo com o Código de Ética, respeitando as conven-
ções” (masculino, 22 anos); “Seguir a deontologia, porque, aliado ao bom senso,
nos fará fazer a coisa certa” (feminino, 19 anos); “Seguir o Código de Ética,
porque assim sei que vou agir corretamente” (feminino, 22 anos).

Para esses alunos, ser ético é a obediência ao Código, a uma verdade
que está ‘fora’ deles; é um modo de entender o raciocínio moral que pode ser
comparado àquele descrito por Kohlberg para o estágio 3. É um raciocínio
típico, e aqui não existe nenhum juízo de valor de nossa parte, de quem
pretende ‘se enquadrar na profissão’; diríamos até que representa o raciocínio
que, a julgar pelas palavras do presidente do Cremerj, a corporação desejaria
para seus futuros membros.

Todavia, como já referimos anteriormente, a realidade de uma sociedade
democrática e plural não é contemplada na maioria dos códigos de ética, muito
menos no médico. Acreditar que o Código trará respostas a todas as dúvidas e/
ou conflitos que surgirão e que surgem da prática médica é desconhecer a
História. Códigos e Leis são o resultado do acúmulo de experiências passadas.
Todo código e toda lei tendem a sofrer sempre de uma certa defasagem, já que
expressarão sempre o convencionado pela sociedade, não tendo como interferir
na evolução dos costumes ou mesmo antecipar as mudanças que ocorrerão na
sociedade. Assim, por exemplo, o Código Civil brasileiro, ainda em vigor, trata de
forma distinta o adultério feminino do masculino; mas o que era atentado
violento ao pudor há algumas décadas está hoje na televisão em horário vespertino.
Se no passado, como nos referimos no primeiro capítulo, era proibido aos médicos
questionar a imortalidade da alma, hoje, em uma sociedade em processo de
secularização, não existe mais uma proibição explícita.

Quando se reforma um Código, seja ele profissional ou não, busca-se
adequá-lo ao que se transformou em ‘socialmente aceito’. Tomemos, como
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exemplo de análise, a questão do aborto. Embora a maioria das pessoas ainda se
manifeste em pesquisas de opinião contrárias ao aborto, sua disseminação em
nosso país é um fato incontestável. Cada vez mais um maior número de mu-
lheres abortam voluntariamente e, como muitas o fazem em condições técni-
cas e de higiene insatisfatórias, este se transformou em um grave problema de
saúde pública.80  Muitas mulheres manifestam-se publicamente como contrárias
ao aborto embora elas próprias já tenham realizado às vezes mais de um.81

Contudo, tanto o movimento feminista em defesa do direito ao aborto
quanto a maior discussão científica sobre os limites da vida têm possibilitado
uma maior compreensão do tema por um número cada vez maior de indivíduos.
Não será surpresa para nós, que, em futuro não muito remoto, a legislação
sobre o aborto será modificada, tornando-se mais flexível.

Outro exemplo sobre mudanças no Código que pode ser analisado é o
que diz respeito às popularmente chamadas ‘cirurgias de mudança de sexo’.
Até muito pouco tempo, o Código de Ética, que veda a realização de cirurgias
mutiladoras, era interpretado como se impedisse a realização dessas cirurgias.
No entanto, cada vez mais cirurgiões passaram a admitir a possibilidade de
realizarem esta cirurgia. Hoje, a interpretação corrente para o Código não mudou,
mas a cirurgia de mudança de sexo passou a não ser mais considerada como
uma ‘mutilação’.

Primado da Técnica

Alguns estudantes, minoritários no conjunto entrevistado, parecem
inebriados pelo desenvolvimento da ciência e da técnica. São os que acreditam
que as respostas aos dilemas morais podem ou devem ser encontrados através
do conhecimento técnico, como afirmou a jovem estudante pernambucana:
“agir com calma, corretamente, ponderadamente. Tomar a decisão mais correta
independentemente do resultado final, embora dever buscar a recuperação do
paciente” (feminino, 20 anos). Ou, ainda, sua colega, que preconiza ser ético
“fazer a coisa certa, independente de estar prejudicando o outro” (feminino,

80 Nunca é demais ressaltar que, para a maioria das mulheres, o aborto não é algo desejado em si mesmo, como se
fosse um simples método anticoncepcional, e sim uma dolorosa experiência e decisão tomada em circunstâncias
quando esta opção parece ser a única possibilidade, e realmente é.

81 Esta aparente incoerência pode ser explicada pela influência da religião católica no país ou exatamente pelo que
afirmamos anteriormente – que o aborto não é algo desejável, mas realizável quando a situação se impõe.
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19 anos). Para esses estudantes, parece existir uma verdade científica que en-
contra justificação para seus atos nela própria, o que, em última análise, faz
com que ignorem até mesmo o Código de Ética da corporação.

O fato de esses estudantes serem minoritários no conjunto por nós en-
trevistado não significa que sejam menos expressivos no conjunto de médicos
em atividade. Aliás, arriscaríamos dizer, pela nossa experiência e a de nossos
colegas no funcionamento dos Comitês de Ética em Pesquisa Brasil afora, que
um subconjunto não desprezível de médicos envolvido em pesquisas com seres
humanos também elegem a ética do conhecimento científico como o
fundamento para justificar suas pesquisas, a despeito do mal a que exponham
seus pacientes. Logo, antes de desqualificarmos as opiniões dessas estudantes,
por minoritárias e por serem jovens, devemos sim estar atentos, pois refletem a
lógica predominante em várias mentes médicas brasileiras. Aliás, argumentos
semelhantes foram utilizados na tentativa de justificação das pesquisas
desenvolvidas por nazistas durante a 2a Guerra Mundial.

Bom Senso e Consciência

Como já afirmamos anteriormente, para vários estudantes, o que importa
é o seu entendimento da moral espontânea. É o que se pode depreender da
afirmação desta estudante de 20 anos: “Bom senso. Vale o caráter do médico”.
Ou da afirmação de outro, de 18 anos, que afirma “Bom senso. Não é seguir o
Código necessariamente, já que pode haver casos ambíguos”. Já uma estudante,
de 22 anos, estabelece a ‘defesa da vida’ como um princípio fundacional de sua
ética e justifica sua afirmação pelo bom senso “porque não dá prá ficar analisan-
do leis defendendo a saúde do paciente”. Outro estudante, também de 22 anos,
afirma que “a consciência é que deve orientar suas atitudes, por ser a única coisa
que está sempre ao alcance”. Outra, com 20 anos, assinala que “minha consciên-
cia me orienta por enquanto, porque ainda não tenho uma teoria para explicar o
que é ética, mas tenho minha consciência”, da mesma maneira que seu colega de
21 anos, que afirmou “minha consciência, porque confio em mim”.

Essas afirmações centram a verdade sobre o ‘bem’ e o ‘bom’ nos próprios
indivíduos. Se por um lado é interessante que busquem a reflexão crítica sobre
os fatos e acontecimentos que estão vivenciando, por outro, é problemático
acreditar que apenas sua consciência será capaz de orientá-los na escolha da
decisão melhor para ‘o outro’.
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Apostar na consciência sem explicitar que serão avaliados os interesses
do outro, através de seu entendimento sobre os fatos e da consideração dos
valores e interesses da forma como este o manifesta, é o que se convencionou
chamar de ‘paternalismo’.82 Age-se como um pai que, por saber o que é melhor
para o filho, toma as decisões em seu lugar.

Houve também quem identificasse especificamente em sua formação
desde a infância, através da socialização primária, as bases para seu bom senso,
como um rapaz de 21 anos: “Bom senso, porque os principais conceitos de
ética e respeito com os outros estão na nossa cabeça desde a infância e no
convívio familiar. Não é um código que vai me fazer mudar de atitude ou me
vigiar”. No mesmo sentido está este outro depoimento: “a minha formação
profissional e a educação que recebemos em casa” (masculino, 22 anos). Como
já afirmamos anteriormente, o sucesso da socialização secundária, no caso, a
profissional, dependerá de sua harmonia com os conteúdos da socialização pri-
mária, como esses rapazes bem assinalaram.

Notemos que, até agora, sempre que os estudantes se referiam à consciência
ou ao bom senso, estavam buscando a ‘verdade’ ou o ‘bem’ em si próprios.
Outros, entretanto, admitem ‘checar’ a sua verdade com o que chamamos de
moral convencional, como um estudante, de 28 anos, que afirmou “primeiro
penso na minha verdade e a comparo com a situação e a verdade coletiva”.

O papel que a escola médica tem a desempenhar no processo de ajudar
os estudantes a reconhecer situações dilemáticas ou, no mínimo, que deman-
dam um posicionamento ético deles, é apontado e implicitamente criticado em
diversas das respostas obtidas. Desde o estudante que alega utilizar o bom sen-
so “porque até mesmo os professores que deveriam passar noções de ética, não
as têm como ponto de orientação; por isso, na medida do possível, tendo a usar
o meu bom senso” (masculino, 22 anos) à estudante que alega que o que
deveria orientar suas atitudes são “os princípios éticos que deveriam ser coloca-
dos durante a minha formação, pois é o papel da escola estimular nossa reflexão”
(feminino, 22 anos).

Note-se que ‘o outro’, em todas essas abordagens, é um elemento pas-
sivo. Objeto do trabalho e da preocupação do estudante, mas não um sujeito
reconhecido como tal.

82 Para maiores informações sobre paternalismo, ver Häyry (1998).
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O Raciocínio Moral Instrumental

O exemplo do que Kohlberg apresentou como o estágio de trocas instru-
mentais83 – “o que eu fizer para alguém deverá reverter em benefício para mim”
– também pode ser encontrado em nossas entrevistas. Por exemplo, uma estu-
dante de 19 anos assinalou que o respeito ao paciente é o que orienta suas
atitudes “porque o exercício de nossa profissão é o paciente, se não tratá-los
bem, que benefícios teremos?”; outra estudante, de 20 anos, afirmou “tomar a
decisão que for melhor para mim e para o meu paciente”.

Essas opiniões podem também ser interpretadas confrontando-as à
concepção do ideal de serviço, ao que fizemos referência no início deste capítulo
e que sustenta e legitima a autoridade social das profissões. Não é novidade
para os que convivem com profissionais das mais diferentes formações que
cada vez torna-se mais difícil que eles ajam dessa forma – mas isso seria assunto
para uma análise sociológica que é despropositada aqui.

Moral Convencional Médica84

Alguns estudantes manifestaram uma preocupação em identificarem o
comportamento ético como a negação e a mercantilização da medicina,
assumindo, assim, que ser ético é: “usar o diploma corretamente, respeitar o
paciente, ajudá-lo e não usar a profissão para outros fins, por exemplo,
financeiros” (feminino, 20 anos); “não se prostituir para alcançar um objetivo
que não vá ao encontro dos ideais médicos” (masculino, 25 anos); “não ser
mercantilista. Não esconder do paciente sua doença, não prejudicar o paciente
com o objetivo de se promover pessoalmente” (feminino, 19 anos); “agir com a
consciência limpa e isento de qualquer possibilidade de culpa e não fazer da
saúde um meio de exploração econômica, política e de qualquer intenção que
não seja em prol da saúde” (masculino, 21 anos).

Os exemplos apontados reforçam a concepção do ideal de serviço, por
negarem a possibilidade de o benefício econômico do médico ser a justificativa
para a decisão médica, e inserem-se no contexto da moral tradicional médica.

83 Estágio 2, Nível 1.
84 Estamos usando aqui ‘convencional’ tanto no sentido de tradicional quanto no conferido no capítulo 3, na

descrição do estágio 3, Nível 2.
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Outras manifestações observadas dessa moral tradicional, e o tradicional
aqui não é usado como ultrapassado ou algo a ser substituído, são as respostas
que apontam os princípios morais de beneficência e/ou não maleficência como
guias condutores de atitude. Como Schramm apontou, “a ética médica baseia-se
em dois deveres absolutos, considerados necessários e suficientes para determi-
nar se o agir médico é ou não correto, e que são constitutivos da assim chama-
da ‘deontologia médica’; trata-se dos deveres de não maleficência (primum
nihil nocere) e de beneficência (bonum facere)” (Schramm, 2000: 8). Assim,
esses estudantes, ao enfatizar aqueles princípios, o fazem de forma a situar
neles próprios, em uma posição consonante com a deontologia, a decisão sobre
o que é o ‘bem’ ou o ‘bom’.

Mas nem todos os estudantes por nós entrevistados manifestaram-se
sobre estes princípios da mesma maneira, como podemos ver nos exemplos a
seguir: “ser ético é não causar dano e buscar a beneficência, respeitando a
autonomia do paciente. É tratar o paciente como um todo e humanizar a
relação médico paciente” (feminino, 20 anos); “ser ético é ter noção do que é
certo e errado, lícito e ilícito. É a sabedoria prática de se buscar sempre o
melhor para o paciente sem sacrificar o respeito e a autonomia dele” (femini-
no, 19 anos); “ser ético é saber respeitar os direitos dos outros, saber ouvir,
mas, principalmente, exercer a profissão de modo a beneficiar sempre quem
lhe procura, ouvindo o paciente” (feminino, 25 anos); “ser ético é agir de
modo a respeitar o indivíduo, não colocando como dele as suas verdades e
convicções” (masculino, 21 anos).

Esses alunos abordam os mesmos princípios que os outros, mas refe-
rem-se também ao reconhecimento do outro como sujeito moral, com suas
verdades, valores e crenças. São particularmente interessantes esses depoimen-
tos por não resvalarem para a falsa comodidade de se atribuir, à autonomia do
paciente, um caráter absoluto, como se este pudesse ser, por sua vez, um valor
ou um princípio que se sobreponha aos outros. A autonomia não é e, em nosso
entendimento, não pode vir a ser considerada um princípio moral absoluto,85

devendo ser levada em conta no dia-a-dia da prática em saúde, em conjunto
com outros princípios.86

85 Sobre a complexidade do princípio da autonomia e de sua aplicação prática nas relações na área da saúde, ver
Schramm (1998). Sobre a complexidade do ensino da autonomia para estudantes de medicina, ver Kottow (2000).

86 Sobre o principialismo na bioética, ver Engelhardt Jr. (1996).



134

Defesa dos Colegas de Profissão

Existe também uma interpretação do que seja a ética no exercício pro-
fissional que consideramos uma das maiores expressões de defesa da corporação
– a compreensão de que a ética médica existe para proteger o médico.

Está certo que o Código de Ética Médica, como qualquer outro código,
possui mecanismos de proteção profissional. Um desses mecanismos é considerado
por muitos sociólogos uma etapa fundamental no processo de profissionalização
das ocupações, ou seja, uma etapa que toda ocupação necessita alcançar para
se profissionalizar. Estamos nos referindo à auto-regulação profissional. Esta é
a competência, conferida pelo Estado, aos integrantes de uma ocupação de se
auto-regularem, de julgarem-se a si próprios e determinarem as eventuais
punições pelos desvios. Um dos instrumentos desta auto-regulação é o Código
de Ética, na medida em que estabelece direitos e deveres profissionais e algumas
outras normas de convívio social no interior da corporação, como se comportar
no caso de atender o paciente de um colega, quando chamado para uma
conferência médica etc.

A interpretação de que um dos objetivos da ética é a proteção do colega,
o que leva ao comportamento de não criticar outro médico, ainda que ele esteja
errado, decorre da cultura médica e de prescrições de códigos de ética antigos,
nos quais este comportamento era previsto e representava mais um dos deveres
do médico.

A primeira proibição de emitir comentários desfavoráveis a outro colega
em público está no Código de Deontologia Médica, de 1945, que, em seu artigo
10, vedava ao médico: “quando em visita de amizade ou social a doente assistido
por um colega, fazer comentários prejudiciais ao assistente” (Martin, 1993: 347).
Já no Código de Ética da Associação Médica Brasileira, de 1953, mantinha-se a
restrição do anterior e acrescentou-se, em seu artigo 7o, capítulo sobre ‘relações
com colegas’, que “o médico deve ter para com seus colegas a consideração, o
apreço e a solidariedade que refletem a harmonia da classe e lhe aumentam
o conceito público”. O artigo seguinte explicitava a questão ao afirmar que “o
espírito de solidariedade não pode, entretanto, induzir o médico a ser conivente
com o erro, ou deixar de combater os atos que infringem os postulados éticos
ou disposições legais que regem o exercício da profissão; a crítica de tais erros ou
atos não deverá, porém, ser feita de público” (Martin, 1993: 359). Este artigo
repetiu-se no Código de 1965 (1993: 371) e só foi retirado do Código em 1984.
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No atual Código, de 1988, no capítulo VII, ‘Relações entre Médicos’, o
comportamento vedado é o de “acobertar erro ou conduta antiética de médico”
(Martin, 1993: 394). Todavia, a antiga concepção de que não se deve criticar a
conduta de outro médico ainda está presente não apenas entre os profissionais
que exerceram a profissão durante a vigência daqueles códigos, como também
na opinião dos estudantes: “respeitar o colega de trabalho” (masculino, 23
anos); “preservar a integridade do paciente, mas também respeitando os colegas
de profissão” (feminino, 20 anos); “ter bom senso, não prejudicando o paciente,
os colegas ou a si mesmo”(feminino, 19 anos).

Qualidade de Vida

Alguns estudantes demonstram ter uma compreensão mais ampla de
sua função profissional, incorporando, em suas definições sobre o que é ser
ético e na fundamentação de suas atitudes, o conceito de ‘qualidade de vida’.87

Libertando-se do antigo conceito de que o fundamental era salvar a vida do
indivíduo e voltando sua atenção e seu raciocínio para a preocupação sobre as
conseqüências de sua ação para o indivíduo que está sendo objeto dela, estes
alunos demonstram inequivocamente uma preocupação ética com seus
pacientes. É o que se observa na resposta desta estudante de 20 anos do Ceará:
“preservar a vida e a qualidade desta vida”. Esta frase, com pequenas variações,
foi escrita por outros entrevistados de Pernambuco e Rio Grande do Sul.

Máxima do Cristianismo

Alguns estudantes, por sua vez, conscientes disso ou não, fundamen-
tam sua compreensão sobre a ética na chamada ‘regra de ouro’ do cristianismo:
faça ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a você mesmo. Esse
posicionamento não deve ser confundido com aquele descrito por Kohlberg
para o estágio 2, de trocas instrumentais. Naquele, a perspectiva é individualis-
ta, o benefício está voltado para o indivíduo e não para o outro. O benefício ao
outro só existe na possibilidade de haver um ganho imediato concreto para o
indivíduo. Aqui não, compreende-se que há uma preocupação concreta com

87 O princípio da qualidade de vida muitas vezes se confunde com a própria bioética e está em oposição ao princípio
da sacralidade da vida entendida como um princípio absoluto que não admite exceções. Ver Mori (1994).
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o outro, razão pela qual também entendemos este posicionamento como com-
patível com a moralidade convencional.

Exemplos desse posicionamento podem ser vistos nos seguintes casos:
“ser ético é se pôr no lugar das pessoas e fazer o que gostaria que fosse feito
com você” (feminino, 20 anos), ou “é tratar todos como você gostaria de ser
tratado” (feminino, 21 anos), ou ainda “coloco-me na posição do paciente, no
tocante à sua doença e conseqüências psicossomáticas, porque uma pessoa
bem de saúde comporta-se diferente de uma enferma e mesmo as pessoas
normais podem entrar em situação de estresse” (masculino, 26 anos).

Podemos também depreender desses depoimentos que, mais uma vez,
os estudantes, ao se ‘colocarem no lugar do paciente’, estão repetindo aquele
comportamento, já descrito anteriormente por nós, em que é negada ao paciente
sua condição de sujeito moral. Colocar-se no lugar do outro é o exemplo mais
claro da utilização de seus valores e de sua análise da situação para tomar uma
decisão relacionada a um terceiro, que só é considerado como alvo de sua ação
moral, jamais como sujeito moral.

Nos Estados Unidos, em 1991, após a realização de algumas oficinas de
trabalho, a American Association of Medical Colleges (AAMC) publicou um do-
cumento no qual manifestou algumas de suas preocupações sobre os valores
entre os estudantes de medicina. Neste documento, foi relatada a existência de
uma proporção sem precedentes de indivíduos na então geração de estudantes
que “adotavam atitudes e comportamentos que subordinavam os tradicionais
princípios morais de honestidade, respeito pelos outros, responsabilidade pessoal e
dever cívico a valores autocentrados que acentuam o materialismo e a
competitividade pelo sucesso” (Bickel, 1991: 726). Ainda que as conclusões do
documento sobre as causas dessa mudança sejam, a rigor, ideologicamente
determinadas e profundamente equivocadas – atribuem-na à secularização da
sociedade e ao aumento de imigrantes nas escolas –, sua preocupação expressa
um sentimento que há muitos anos também vem sendo percebido entre os
que trabalham, seja na formação, seja na gestão de profissionais de saúde, e que
poderíamos sintetizar como desumanização da assistência.

Após esse panorama geral, fruto de uma investigação exploratória e, por-
tanto, não necessariamente representativa de toda a diversidade de pensamentos
que certamente povoa corações e mentes dos estudantes de medicina no Brasil,
podemos passar a uma descrição das diversas situações vividas nas quais eles
identificaram questões éticas. Essas situações podem e devem ser usadas para
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discussões sobre ética em salas de aula. Cada uma delas, como veremos, está
diretamente relacionada ao cotidiano dos alunos e à sua capacidade de avaliar e
de tomar decisões sobre questões éticas.




