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A Vivência de Situações Envolvendo
Questões Éticas

Em uma crônica publicada em agosto do ano 2000, o médico Drauzio
Varela abordou o problema das filas na porta dos hospitais públicos. Nela, o laure-
ado médico, famoso por seu trabalho social na penitenciária do Carandirú em São
Paulo, descreveu cenas do seu cotidiano como estudante na década de 60 e as
comparou com a situação atual, no que se refere às filas; concluiu, dizendo que

talvez a explicação mais sensata para o tamanho das filas e do sofrimento
imposto aos pacientes constrangidos a utilizar o sistema público de saúde
no Brasil seja outra: os responsáveis pela organização do atendimento
médico gratuito não dependem dele. (Varela, 2000: 10)

Sem dúvida alguma, o problema das filas é extremamente grave e mere-
cedor da atenção de todos os que se preocupam com a dignidade dos usuários
do setor público, mas, para introduzir o tema, o articulista assim descreveu
seus tempos de estudante, infelizmente, sem outras referências, comentários
ou comparações:

No meu tempo de faculdade, a maioria dos professores falava num tom
educado com os alunos e elevava a voz para fazer perguntas ao doente, na
cama. As mulheres todas eram dona Maria e os homens, seu Zé, sem exceção.
No início, os alunos ficavam chocados, mas, com o passar do tempo, boa
parte adotava a estupidez dos mais velhos como norma de conduta. Naquele
tempo, as mocinhas que chegavam ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas
com sangramento ginecológico provocado por abortos clandestinos eram
submetidas à curetagem uterina sem anestesia. Os chefes de serviço
justificavam esse procedimento (...), dizendo que se dessem anestesia o pron-
to-socorro ficaria mais lotado ainda. Nós (...) obedecíamos como cordeiros
às ordens superiores de curetar a sangue-frio. (Varela, 2000: 10)

O articulista expressou, com rara propriedade, o sentimento de muitos
dos estudantes de medicina, nos tempos de hoje como no passado, de impo-
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tência diante dos abusos cometidos por seus professores e, com o passar do
tempo, assimilação dos comportamentos desviantes.

Insistimos que esse comportamento desviante é fruto da ‘coisificação’
do paciente do setor público, especialmente, mas não exclusivamente, já que,
nos tempos atuais, o comportamento desviante vem repetindo-se mesmo em
clínicas privadas vinculadas ao sistema de saúde complementar, onde a relação
médico-paciente é intermediada pela figura do convênio de saúde. Essa
‘coisificação’ do paciente, em que todos são dona Maria ou seu Zé, em que
ninguém tem sua individualidade respeitada ou mesmo considerada, será também
possível observar nos depoimentos que colhemos entre nossos estudantes.

Nossas perguntas sobre esse tema foram: ‘Você já viveu ou testemunhou,
na faculdade ou em estágios, alguma situação em que uma questão ética estava
colocada? O que aconteceu? O que você fez? Por quê?’ De nossos 72 estudantes
entrevistados, 29 negaram já ter tido esta experiência.

Como a capacidade de identificar uma situação que envolva decisão ética
é também uma questão cognitiva, uma vez que não se poderia reconhecer algo
sobre o qual não se tenha conhecimento, imaginamos que haveria alguma cor-
relação entre o reconhecimento das situações e o fato de já ter tido aula de ética.
Entretanto, não foi isso que observamos. A chance de essa associação na popu-
lação estudada ter sido fruto do acaso foi de 31,5%. Tal fato tanto pode signi-
ficar que não há essa relação e, neste caso, atribuiríamos este fenômeno ao
modelo, ao conteúdo e às técnicas de ensino habitualmente utilizadas nos
cursos de Ética/Deontologia na maioria das faculdades brasileiras, como também
ser justificado pelo fato de não termos trabalhado com uma amostra representativa
da população de estudantes, já que pouco mais de 50% ainda estava cursando
o ciclo básico. Por serem inconclusivos os dados que obtivemos, a hipótese
básica permanece, sendo recomendado que se realizem outros estudos,
preferencialmente com estudantes da mesma escola, para que se esclareça esta
hipótese. Outra hipótese que não foi possível ser testada foi em relação ao
gênero. Tínhamos também uma hipótese, que feministas podem considerar
sexista, de que as estudantes do sexo feminino identificariam com maior
probabilidade situações éticas, mas não foi comprovada, podendo ser igualmente
explicada tanto pelas características da população estudada quanto por não haver
esta relação. A hipótese permanece, portanto, como a anterior, não respondida.

Outra hipótese que norteou nosso trabalho era a de que os estudantes
de medicina teriam mais facilidade para identificar situações éticas relacionadas
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ao atendimento médico, o que determinaria uma maior freqüência dessas des-
crições entre os alunos que freqüentavam o ciclo profissional do curso, quando
o contato com pacientes e com o cotidiano da assistência à saúde é mais fre-
qüente. Esta hipótese foi confirmada, a probabilidade da associação observada
ter sido fruto do acaso foi de 0,01%, conforme pode ser verificado na Tabela 1.

Tabela 1 – Alunos que já vivenciaram questão ética segundo o ciclo do curso
que estão freqüentando – Maranhão, 2000

Podemos classificar as situações identificadas pelos entrevistados como
envolvendo ‘questões éticas’ em quatro grandes grupos: as que envolvem relações
professor/médico-aluno em situações de ensino; as relações professor/médico-
aluno em situações de assistência; as relações médico/professor/outros
profissionais e as relações médico/professor ou estudante e os pacientes.

Essa classificação por tipo de situações é interessante por permitir um
reconhecimento delas e a preparação para intervenções pedagógicas e
administrativas no âmbito da escola, mas pouco nos ajuda a aprofundar o universo
do pensamento moral do estudante de medicina.

Outro tipo de classificação possível seria semelhante à realizada por
Christakis & Feudtner (1993), identificando os dilemas propriamente ditos.

Ciclo Viveu questão ética?

Não Sim Total

Básico 30 10 40

75% 25% 54,8%

75% 30,3%

Profissional 10 23 33

30,3% 69,7% 45,2%

25% 69,7%

TOTAL 40 33 73

54,8% 45,2%

p= 0,00013404

Fonte: pesquisa desenvolvida pelo autor.
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No caso específico deste trabalho, a classificação utilizada foi: realização de
procedimentos médicos, ser parte da equipe, desafiar a rotina médica, conhecer
o paciente como pessoa e testemunhar comportamento antiético. Essa
classificação, por eles mesmo considerada preliminar, só tem sentido para nós
para uma comparação com os resultados que obtivemos, com o objetivo de
verificarmos se os problemas observados nas escolas americanas são, de alguma
forma, semelhantes aos nossos. Caso encontremos essa semelhança, poderemos
construir uma hipótese que busque explicar o fato de realidades sociais tão
díspares, como a brasileira e a americana, submeterem seus estudantes de me-
dicina a situações com questões éticas semelhantes. Assim, procuraremos res-
saltar inicialmente os aspectos específicos dos problemas entre professores e
alunos para, em seguida, construirmos nossa proposta taxonômica.

Relação do Professor ou do Médico com o Aluno
em Situações de Ensino

A relação entre professores e alunos é, ou deveria ser, baseada no respeito
mútuo e na preocupação consciente do professor sobre que influência terá
sobre o aluno e em suas atitudes após a graduação. No entanto, poucos são
aqueles envolvidos com o processo de ensino que possuem uma formação
adequada para exercer a função.

Ainda que nos últimos anos tenha havido uma preocupação crescente
do Ministério da Educação em cobrar uma titulação que habilite e credencie os
docentes, muitos ainda são, a despeito de títulos, despreparados para exercer
esta função.

Durante muitos anos, acreditou-se, e ainda há quem acredite em nosso
país, que bastava ser um bom profissional, tecnicamente competente e atualizado
para ser um bom professor. Se antes da criação de cursos de pós-graduação
stricto sensu no Brasil este comportamento ou expectativa ainda podia ser
aceitável, pela falta de opções e de conhecimento sobre métodos e técnicas
pedagógicas, após o desenvolvimento desta modalidade de ensino aplicado à
medicina não é mais.

Entretanto, a maioria dos programas existentes, a despeito das avaliações
de produtividade realizadas pelo MEC, não está voltada para a formação do
docente de graduação. Muito pouca ênfase é dada à pedagogia, métodos e
técnicas de ensino e prática pedagógica.
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Embora reconheçamos que o relacionamento entre professores e alu-
nos seja potencialmente conflituoso, atualmente é comum no discurso dos
estudantes universitários em geral uma crítica ao autoritarismo ‘exagerado’
entre professores, que dispõem da vida de seus alunos sem nenhuma
preocupação de terem uma ação educativa.

É o caso descrito por um aluno que registrou o seguinte fato ocorrido
em sua faculdade: “uma professora pediu à representante de turma para mudar
a data de uma prova. A aluna avisou a mudança, mas a professora mudou
novamente a data na véspera e disse: “quem mandou vocês confiarem nela?”
(masculino, 22 anos).

Outros dois alunos abordaram o mesmo tipo de problema, mas de for-
ma mais genérica: “desrespeito dos professores com os alunos e falta de com-
promisso com a qualidade do ensino médico” (masculino, 21 anos) e “na
faculdade há dois professores de atitudes e comportamentos incompatíveis
com as necessidades de ensino. São grosseiros, não respeitam os alunos” (mas-
culino, 21 anos).

O desrespeito ao aluno, que muitos estudantes, como o do caso a
seguir, apontam simplesmente com um “tem professores que gostam de
sacanear o estudante”, também ocorre quando, aparentemente, o professor
pode parecer querer ajudar o estudante a avançar em seu processo de
socialização profissional.

É o caso, por exemplo, referido por um aluno do 4o ano, com 21 anos,
que recebeu de um professor a tarefa de comunicar um óbito aos familiares
de um paciente. O aluno ainda tentou argumentar dizendo que nunca tinha
feito isso e se não era possível ir alguém com ele, mas o professor, inflexível,
disse: “Você pensa que medicina é só sucesso? Vai lá pra aprender a dar as
más notícias”.

Independente de o professor estar bem intencionado ou não, o que
pode ser discutível, é inegável o fato de sua conduta ser inapropriada, tanto
para a educação do estudante quanto em relação ao respeito à família do
paciente. Mas é comum atribuir-se a estudantes tarefas potencialmente de-
sagradáveis ou desgastantes com o argumento de que é para melhor prepará-los
para a vida profissional. Na maioria das vezes, como demonstram alguns estu-
dos sobre a saúde mental dos estudantes de medicina, o resultado é apenas o
estresse desnecessário e o aumento do sofrimento mental, inclusive com o
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aumento no risco de suicídio nesta população (Meleiro, 1998; Milan et al.,
1999), abuso de drogas, de uso do álcool e de depressão e ansiedade (Shapiro
et al., 2000).88

Relação entre Colegas

Não é novidade para ninguém que o curso médico pressupõe intensa
competição entre estudantes. Esta competição, iniciada desde o vestibular, sem
dúvida um dos concursos de acesso mais difíceis, tanto pela relação candidato/
vaga como pela qualificação dos postulantes, prossegue durante o curso, em
busca de privilégios na obtenção de estágios e na preparação para o que pode-
mos chamar de um segundo vestibular – os concursos para a residência médica.

O curso médico, como tradicionalmente ocorre em nosso sistema edu-
cacional, incentiva esta competição e não se esforça para construir uma
atmosfera de cooperação e de trabalho em equipe.89 Alguns de nossos
entrevistados assinalaram situações em que a competição exacerbada deu origem
a comportamentos desonestos. Vejamos duas situações exemplares.

• Caso 1: “os editais de concursos públicos somem das paredes da facul-
dade” (masculino, 21 anos).

• Caso 2: “a troca de favores nos trabalhos científicos. Coloca-se o nome
em trabalhos científicos que não se fez só por ‘sobrar’ vaga” (masculino,
22 anos).

O primeiro caso não parece guardar nenhuma especificidade com o cur-
so médico. Parece-nos mais um problema geral, reflexo da deterioração de valo-
res, como honestidade e competição leal, na sociedade como um todo. Já o
segundo caso está intimamente vinculado à prática nos meios acadêmicos liga-
dos à área da saúde. É uma prática, por exemplo, no meio acadêmico médico, a
inclusão do nome do chefe do serviço num trabalho científico que tenha sido
feito, como um dos autores, como já foi comum a inclusão de todo o corpo

88 Estes trabalhos referem-se a estudos epidemiológicos comparando-se dados de incidência e prevalência de
estresse, depressão, ansiedade e suicídio entre estudantes de medicina e segmentos da população em geral. Como
Shapiro afirma, “o curso médico tem conseqüências deletérias para os alunos” (Shapiro & Miller, 1994: 591).
Embora nenhum dos trabalhos tenha feito referência a este tipo de ‘pequenas maldades’, não temos dúvida de
que elas contribuem para tornar o curso médico potencialmente perigoso para alguns alunos em especial.

89 Uma exceção parecem ser os cursos organizados de acordo com o Problem Based Learning (PBL), nos quais o
aprendizado em equipe e em situações de cooperação é mais freqüente.
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médico do mesmo serviço. Um dos reflexos desta prática é o descomunal volume
de publicações que médicos em geral possuem em comparação com seus colegas de
áreas como a saúde coletiva ou pesquisadores com outras formações acadêmicas.

De tão comum e de tanto abuso que já se cometeu com esta prática, as
revistas médicas científicas mais respeitadas internacionalmente, como o The
New England Journal e o Journal of the American Medical Association, incluíram
em suas normas de publicação uma limitação no número de possíveis autores
de um trabalho (quatro).90

Relação com Pacientes: será que estamos ensinando aos
estudantes que os pacientes não importam?91

Como afirmamos, inicialmente tínhamos pensado em classificar os epi-
sódios relatados pelos estudantes de acordo com as situações específicas em
que eles estavam inseridos, quais sejam, situações de ensino ou de assistência.
Entendemos, entretanto, que, por mais que seja interessante esta divisão, para
fins de um melhor entendimento de como as situações surgem no contexto da
formação profissional, esta não era a melhor abordagem. Estaríamos dando,
daquela forma, ênfase ao processo de ensino que deveria estar sendo conferida
aos fatos em si, e não tanto às circunstâncias. De todo modo, procuramos
preservar no relato dos casos as referências eventuais ao contexto, de forma que
o leitor poderá se situar também em relação a este aspecto.

Apesar do propósito classificatório, é preciso ressaltar que a inclusão de
um caso em uma ou outra ‘categoria’ não é inflexível, ou seja, a maioria dos
casos poderia estar em diversas ‘categorias’ e nossa escolha foi arbitrária, no
sentido de oferecer ao leitor um panorama da forma mais geral possível.

Assim, classificaremos os episódios referidos em: Conflitos éticos clássi-
cos; Aspectos éticos relacionados ao sigilo profissional: confidencialidade no
exercício profissional; Conflitos éticos relacionados com aspectos da política de
saúde: justiça; Aspectos éticos relacionados ao uso do cadáver humano no
aprendizado profissional; ‘Pequenas’ grandes maldades na prática profissional;
Preconceito social; Desrespeito à pessoa: coisificação do ser.

90 Quando este número for excedido, deve haver uma explanação do que cada autor fez no trabalho. Aliás,
introduzimos a mesma exigência nas normas de publicação da Revista Brasileira de Educação Médica.

91 Este é o título de um artigo publicado por Jean Robinson, representante leiga no General Medical Council da
Inglaterra: “Are we teaching students that patients don’t matter?” (Robinson, 1985).
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Conflitos Éticos Clássicos
Aqui estão incluídos os dilemas éticos mais habitualmente referidos na

literatura, e que, em geral, expressam situações de conflito entre a autonomia
do indivíduo e o entendimento médico tradicional do que seja o melhor ou o
mais certo para o paciente. São os casos citados que se referem a pacientes
testemunhas de Jeová e à administração de sangue como parte da terapia e o
direito do aborto.

Incluiríamos aqui, embora não tenham sido citados, os casos de eutaná-
sia e doação de órgãos, por exemplo. Este conjunto de casos, aliás, são os que
mais freqüentemente são usados como exemplos em salas de aula, embora
dificilmente a participação do estudante possa ser mais abstrata, já que ele não
terá nunca a responsabilidade ou a atribuição, enquanto tal, para atuar em
casos como esses.

Apesar de Christakis & Feudtner (1993), por exemplo, questionarem a
validade da utilização desse tipo de caso, entendemos que exatamente por
serem casos mais clássicos e, portanto, já com muita reflexão acumulada sobre
as situações, podem ser sim de grande utilidade em eventuais discussões com
fins educacionais.

Vejamos alguns casos que foram referidos pelos estudantes e que de-
monstram o seu distanciamento, embora também possam ajudar o docente a
preparar um caso para discussão em sala de aula:

• Caso 1: “Paciente com hepatopatia avançada e testemunha de Jeová,
necessitando de transplante de fígado” (masculino, 21 anos).

• Caso 2: “Questão da não-aceitação de tratamentos com uso de sangue
(transfusão total ou parcial) por parte de Testemunha de Jeová, diante
do pedido de inclusão desse tipo de tratamento pelo médico. O médico
resolveu por não aceitar a recusa da Testemunha de Jeová. Ficaram pe-
rante a autonomia e o princípio da beneficência” (feminino, 19 anos).

• Caso 3: “A mulher fez um aborto e chegou no pronto-socorro san-
grando muito e nervosa. Aí o médico disse pra ela: ‘Na hora de fazer
achou bom né, agora agüenta – eu devia deixar você sangrando’”
(feminino, 22 anos).

• Caso 4: “No Hospital do Pronto-socorro, no estágio do internato, eu
acompanhava um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica
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com indicação de ventilação mecânica. Porém, a Unidade de Terapia
Intensiva estava lotada e tivemos de decidir entre colocá-lo ou retirar
outro paciente” (feminino, 22 anos).

Aspectos Éticos Relacionados ao Sigilo Profissional:
confidencialidade no exercício profissional

• Caso 1: “Um médico de um hospital da rede SUS em Pernambuco
(interior), que se encontrava no período de seu plantão, informou ao
pai de um jovem de aproximadamente 25 anos que este precisava fazer
uns exames para detectar HIV. O pai, preocupado, perguntou o porquê
e o médico lhe disse que o jovem lhe confessou que era homossexual e
tinha medo de pertencer ao grupo de risco” (feminino, 22 anos).

• Caso 2: “O professor ficava discutindo o prognóstico sombrio de CA92

na frente de todo mundo na enfermaria” (feminino, 20 anos).

Os dois casos aqui descritos envolvem a questão da confidencialidade. É
um dos valores profissionais mais tradicionais e é previsto em todos os Códigos de
Ética Médica que o Brasil já teve, respeitando a tradição que vem do Juramento
de Hipócrates. Em princípio, tudo que é dito para o médico em uma relação
profissional deve ser mantido em sigilo até mesmo perante o Estado, salvo decisão
judicial. O que está em questão aqui é o direito do indivíduo de não ter informa-
ções sobre sua privacidade divulgadas sem o seu devido consentimento.

Nos dois casos, os médicos parecem ter desconsiderado este direito e,
pelas situações brevemente descritas, podemos supor que tenham sido pelas
próprias características dos pacientes: um era homossexual e o outro um paciente
de um hospital de ensino.

Como veremos mais adiante, nem sempre certas categorias de pacientes
são respeitadas como pessoas e cidadãos. A situação descrita no segundo caso é
típica das situações de ensino em nossos hospitais: nas visitas coletivas às en-
fermarias, ou rounds, como algumas faculdades se referem. Nessas visitas, os
casos são relatados na presença de estudantes, docentes, residentes e médicos
responsáveis pelos casos sem que haja uma preocupação com o sigilo das infor-

92 É comum a utilização, no meio médico, de acrônimos, especialmente na frente de pacientes, como uma estratégia
para a discussão de hipóteses diagnósticas ou diagnósticos sem que o paciente entenda. No caso, CA significa
Câncer, para o qual também é usado o prefixo NEO, de neoplasia. Outro exemplo é BK, que é a sigla de Bacilo
de Koch, agente etiológico da Tuberculose.
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mações já que além dos demais pacientes internados na mesma enfermaria não
é raro que haja parentes ou acompanhantes também presentes. Nessas situa-
ções também, muitas vezes, os pacientes são despidos e examinados sem que
uma preocupação maior com a privacidade deles seja observada.

Conflitos Éticos Relacionados com Aspectos da Política
de Saúde: justiça

• Caso 1: “Na enfermaria de gastro, uma senhora bastante idosa precisa-
va da colocação de uma prótese que (sic) o hospital não autorizou a
compra. Quando consultada, a paciente afirmou que gostaria de
aumentar sua sobrevida (o caso era grave), porém, a família, que tinha
recursos, não autorizou a compra da prótese via particular (R$ 200,00).
A equipe da enfermaria, depois de esgotadas todas as possibilidades de
adquirir a prótese pelo SUS, fez uma ‘vaquinha’ para comprar a prótese”
(feminino, 22 anos).

• Caso 2: “Há vários casos de médicos de uma especialidade terem de
atender casos de outra, pela falta de especialistas” (feminino, 19 anos).

• Caso 3: “Uma paciente minha do ambulatório precisa fazer uma
angioplastia com colocação de stent, mas o hospital não tem dinheiro
para comprá-lo. O serviço de cardiologia me orientou para colocar a
situação para a paciente e dizer para ela quanto custa o stent para que
ela o compre. Não concordo que a saúde seja equiparada a mercadoria”
(masculino, 26 anos).

Vivemos em um país onde a questão da disponibilidade de recursos fi-
nanceiros é extremamente problemática, não apenas pela sua tradicional e real
escassez, como por uma tradição de sua utilização em benefício de parcelas
minoritárias da população.

A luta empreendida por setores da população ao longo dos últimos 60
anos pela universalização do direito à saúde e pela eqüidade, cuja conquista foi
formalizada com a promulgação da Constituição de 1988 e com a criação do
Sistema Único de Saúde, não foi capaz ainda de superar as contradições na
alocação de recursos geridos pelo Estado. Entretanto, ainda que fosse possível
uma alocação de recursos substancialmente mais significativos no setor saúde,
ainda assim haveria escassez.
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Lidar com a escassez de recursos é um problema para qualquer adulto
consciente e que anseie por critérios de justiça. Mas, é ainda mais conflituoso
para um adolescente ou adulto jovem, desejoso de salvar vidas e aumentar a
sobrevida de seus pacientes, deparar-se com limites de ordem financeira que
não são, em momento algum, discutidos com eles ou com quer que seja.

As decisões sobre o que um hospital cobrirá em um atendimento especí-
fico podem, às vezes, estar mais relacionadas ao poder de barganha e de nego-
ciação que os chefes de clínica possuam junto à direção do hospital do que às
necessidades objetivas deste ou daquele paciente.

A definição de prioridades e a disponibilização de recursos para o
atendimento destas prioridades são, via de regra, obscuras para a maioria dos
profissionais envolvidos no atendimento, quanto mais para os estudantes.
O mesmo recurso que foi negado para o pagamento da prótese do caso 1 pode
ter sido liberado para a compra de uma televisão a cores para o quarto dos
plantonistas, gasto em um almoço com autoridades ministeriais ou ainda doado
para a viagem de uma delegação de estudantes a algum encontro estudantil.93

Estas também são discussões habitualmente ausentes no cenário da
formação médica no Brasil, salvo eventuais discussões nos fóruns da Saúde Coletiva:
o destino dos recursos públicos. A falta de reflexão sobre o tema pode ser vista
também ao analisarmos a realização de exames complementares nos hospitais de
ensino. Salvo algumas restrições para a realização de exames complementares
individualmente mais caros, pouca regulação existe neste tópico. Raros são os
serviços que não possuem ‘rotinas de internação’ que não impliquem solicitação
de diversos exames, independente da necessidade objetiva para cada paciente.

Esta lógica na solicitação de exames reflete também a própria falência do
ensino da semiologia e da propedêutica. Não é raro ouvirmos, mesmo de médi-
cos formados, o que ouvimos recentemente de uma médica formada há qua-
tro anos, com quem conversávamos sobre os objetivos e métodos de pesquisa
utilizados por nós neste trabalho. Ao falarmos sobre as observações nas aulas
de semiologia, ouvimos de nossa interlocutora que “essas aulas de semiologia
são a maior besteira que tem na faculdade. Ensinam pra gente um monte de
métodos e técnicas que ninguém nunca usa na prática. Era um tal de percute

93 Essas conjecturas são meramente hipotéticas, não se configurando em informação baseada no conhecimento
específico de uma situação, e estão apresentadas apenas para demonstração da complexidade da gestão dos
recursos e da falta de transparência na tomada de decisões, muitas vezes confiada ao aparelho burocrático que
cumpre normas sem uma avaliação crítica das situações.
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aqui comprime ali, quando na verdade na prática você vai direto pros exames
complementares que vão te dar o diagnóstico” (feminino, 30 anos, residente
de hospital público).

Essa médica estudou em uma universidade vinculada a um hospital pú-
blico; se um dia ela for atuar na rede privada, terá problemas. Se tiver relação
com empresas de medicina de grupo, seu trabalho será comparado ao de seus
colegas, inclusive no que se refere ao número de exames que solicita por paciente.
Se for trabalhar na rede privada, sem vínculo com convênios, serão os seus
próprios pacientes que reclamarão pelo alto custo de um atendimento básico.94

Parece-nos que cada vez mais as faculdades formam especialistas em solicitar
exames, cada vez mais incapazes de realizar um exame físico onde compreendam
os sinais encontrados.

Aspectos Éticos Relacionados ao Uso do Cadáver
Humano no Aprendizado Profissional
• Caso 1: “A utilização de recém-falecidos nos leitos para prática de
entubação; punção de veia central etc.” (masculino, 20 anos).

• Caso 2: “É uma loucura o que acontece quando alguém morre. Todo
mundo corre pra fazer alguma coisa no morto. Por que a gente não
aprende em manequins?” (masculino, 23 anos).

O cadáver de humanos é objeto de utilização para o ensino desde o
primeiro período do curso, na disciplina de anatomia. Em geral, os cadáveres
utilizados são de indigentes, pessoas em geral sem família ou cujo corpo não
tenha sido reclamado. Há, via de regra, uma preocupação grande dos professores
de anatomia em fazer preleções sobre o respeito devido pelos estudantes ao
corpo que será estudado, ainda que sem vida.

O contato com o cadáver humano, tão marcante para todo estudante
no início do curso, em curto espaço de tempo perde o caráter que o distingue
tanto de outras experiências no curso médico. Cedo, os estudantes deixam de
reconhecer naquela massa inerte, cheirando a formol, elementos que os lem-
brem que aquele foi um ser humano, não sendo raros os casos de brincadeiras
realizadas com os cadáveres.

94 Depois os órgãos representativos da categoria médica revoltam-se com as propostas de controle empreendidas
pelas empresas de Medicina de Grupo ou pelas ‘temidas’ de Managed Care.
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O contato com o cadáver nas aulas de medicina legal, em geral em
necrotérios, representa outro impacto na vida dos jovens estudantes, já que lá
os cadáveres guardam características que lembram o ser que um dia ele foi.
Mas é também aqui que o seu manuseio pelos profissionais da especialidade,
em nome da técnica, deixa de trazer as referências respeitosas da anatomia.
Ali, em geral, estão vítimas de mortes violentas, que são manuseadas nas
aulas com o único propósito de exibir as principais características de um
ferimento ou de uma lesão.

O terceiro momento em que um estudante de medicina tem contato
com um cadáver humano não é um evento planejado; dá-se quando ocorre
um óbito em uma enfermaria ou no serviço onde ele está estagiando. Este
evento possui diferentes tipos de reação, em geral de acordo com o grau de
envolvimento que ele possuía com o falecido – quanto mais envolvido ele
estivesse com a assistência oferecida, maior a chance de viver a experiência
como um sinal do fracasso e dos limites da atuação profissional. Quando o
indivíduo já tiver ‘percebido’ que, para a sua futura prática profissional, ele
deverá saber realizar alguns procedimentos que dificilmente terá a oportuni-
dade de aprender sem que exponha seus pacientes a um risco demasiado de
iatrogenia, ele aproveitará o momento de um óbito para praticá-los. Esses
procedimentos são desde as manobras de ressuscitação simples (massagem car-
díaca e ventilação mecânica com o uso de ambu),95 até a entubação
endotraqueal, punção de veias profundas, dissecção de grandes vasos ou mesmo
simples passagens de sondas naso e orogástrica.

A maioria desses procedimentos não será aprendida na faculdade em
manequins, como seria desejável. Cada um que queira aprender terá duas
opções apenas: ou o fará em um paciente vivo ou o fará em um recém-
falecido. As duas opções costumam ser difíceis para os estudantes, seja pelo
risco potencial na aprendizagem com um paciente vivo, seja pela percepção
de violação do cadáver, que se tem ao realizar procedimentos não necessários.
A faculdade, em geral, não auxilia o estudante no processo, seja pela falta de
discussão sobre as situações em si, seja pela falta de oferta de condições de
treinamento desses procedimentos sem que os estudantes sejam submetidos
a situações de conflito desnecessárias.

95 Equipamento utilizado em manobras de ressuscitação que consiste em uma máscara adaptada ao nariz e boca
do paciente e um balão de borracha que, quando pressionado, promove uma inspiração forçada no paciente.
Também é usado logo após a colocação de tubo endotraqueal, enquanto não é acoplado o tubo a um
ventilador automático.
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Ouvimos relatos, durante nossa pesquisa, sobre a realização de procedi-
mentos não necessários em pacientes de hospitais universitários apenas para
que houvesse a possibilidade de praticar algum procedimento mais complexo.

Os relatos que ouvimos estavam relacionados à punção de vasos profun-
dos, como carótida, jugulares e subclávias. Mas os estudantes que fizeram esses
relatos pediram que não fosse identificado sequer o estado em que eles estuda-
vam, o que foi acatado por nós. A realização de procedimentos nas circunstân-
cias referidas não é prerrogativa brasileira nem de nossas faculdades.

Dwyer (1994: 13) descreve uma situação vivida por um estudante norte-
americano que relatou ter testemunhado a realização de um parto com fórceps
sem que houvesse uma indicação para tal, a despeito dos riscos relacionados
com o uso desta técnica. O estudante conclui que a indicação foi feita apenas
para que o residente pudesse treinar a realização do parto com esta técnica.

Tal fato nos possibilita introduzir uma questão que está subjacente a
todo processo de aprendizagem com pacientes reais em hospitais universitários
ou de ensino: quais os direitos que os pacientes têm ou teriam sendo atendidos
em um hospital desse tipo.

Argumenta-se que

o fato de que nós aprendemos em pacientes significa que alguns pacientes
têm uma dor ou inconvenientes ou mesmo apenas exames físicos adicionais.
Eu acho que existe uma espécie de barganha: nós aprendemos Medicina
nestas pessoas, que são em geral pobres, e elas têm um cuidado que de
outra forma elas não teriam acesso. (Dwyer, 1994: 13)

Com pequenas variações, este é um argumento que também é ouvido
em nosso país. No entanto, no Brasil, a saúde é considerada um direito de todos
e uma obrigação do Estado. Não é por definição, como nos Estados Unidos, um
bem acessível apenas a quem dispõe de recursos para comprá-lo.

Não desconhecemos que em nosso país há uma grande distância entre o
que está escrito na Constituição e a realidade, mas isso não justifica o abuso na
prática. Até porque poderíamos questionar igualmente se o atendimento usu-
almente oferecido nos hospitais universitários ou de ensino possui um diferen-
cial tão significativo em relação a outros hospitais públicos. Para diversas espe-
cialidades, por exemplo, é reconhecida a superioridade de hospitais não
vinculados ao aparelho de ensino formal.
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Este tema deveria ser, sem dúvida, melhor discutido nos meios acadêmi-
cos e, especialmente, nas associações que defendem os interesses e os direitos
dos pacientes, necessitando de uma reflexão sobre os limites das atividades que
podem ser desenvolvidas em nome do ensino e da aprendizagem.

‘Pequenas’ Grandes Maldades na Prática Profissional
• Caso 1: “Desrespeito com os pacientes. Destratações verbais e até agres-
sões físicas, como arrancar o fio de sutura porque o paciente alcoolizado
não cooperava” (masculino, 21 anos).

• Caso 2: “É comum no pronto-socorro não dar anestesia pra suturar
paciente bêbado ou aplicar Benzetacil®96 só porque vai ficar doendo”
(masculino, 22 anos).

Esta é uma questão que habitualmente é veementemente negada por
quaisquer médicos em público: a possibilidade do uso do conhecimento
profissional para a prática de pequenas ‘torturas’ contra seus pacientes, em
atitudes que estão associadas a pequenas ‘vinganças’ no contexto de relações
médico-pacientes mal estabelecidas. Em geral, como os dois casos citados pelos
estudantes, ocorrem em pacientes alcoolizados, cuja credibilidade para denún-
cias posteriores é diminuída, ou em pacientes questionadores ou pitiáticos.

Ouvimos depoimentos, Brasil afora, que informavam práticas, como
as aqui citadas, assim como a administração de laxantes sem conhecimento
do paciente e sem indicação, aplicação de clisteres sem indicação, manutenção do
paciente aguardando pelo resultado de exames indefinidamente quando os
mesmos já estavam prontos e outros exemplos semelhantes, de acordo com o
estado de saúde e as queixas que os pacientes tivessem.

Em nossa opinião, as razões dessas práticas podem ser encontradas na
psicopatologia, como desvio de comportamento, ou no preconceito social, já
que todos os relatos estavam relacionados à prática em hospitais públicos, vin-
culados ao Sistema Único de Saúde.

Poderíamos também reconhecer, nesta prática, um sinal de como a pro-
fissão está se afastando do ideal de serviço e, sob as influências das mudanças
em sua organização e prática, aproximando-se perigosamente de um ponto em

96 Penicilina G Benzatina – é aplicada via intramuscular e é dolorosa na aplicação e durante alguns poucos dias.
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97 Em uma versão anterior, mas ainda referida, o significado atribuído é ‘pé inchado, mendigo e baleado’.

que o paciente deixará de ser reconhecido como o objetivo último de sua práti-
ca para passar a ser um meio de sobrevivência. A seguir, poderemos nos aproxi-
mar um pouco mais de manifestações inequivocamente preconceituosas.

Preconceito Social
• Caso 1: “Casos de negligência em que se inferioriza a condição de
um paciente e não pede (sic) todos os exames necessários” (feminino,
18 anos).

• Caso 2: “Eu consegui um estágio em um pronto-socorro com um
professor meu. O hospital X tem um grande pronto-socorro, com muito
movimento. Marcamos de nos encontrar na porta do hospital. Quando
íamos entrar, meu professor falou pra mim: ‘aproveita pra fazer tudo que
você tiver que fazer de besteira na vida pra fazer aqui, pois aqui só tem
paciente do SUS, que não reclama. Se você fizer merda no seu consultó-
rio você vai tá roubada pro resto de sua vida” (feminino, 24 anos).

• Caso 3: “A gente estava discutindo um caso de uma paciente de 28
anos, com um quadro grave de insuficiência hepática com o staff. Horas
tantas perguntaram ao professor se não era o caso de colocar a paciente
na fila de transplante. O professor respondeu que não, que era pra
gente prestar bem atenção ao caso: a paciente morava numa favela, era
analfabeta e morava sozinha. Se ela conseguisse um fígado novo, não
saberia tomar o remédio direito e, logo, logo, ferraria com o novo fígado,
por isso não valia a pena colocar ela na fila. Eu fiquei assustado. Como
ele pode condenar a paciente à morte, sem dar nenhuma chance a
ela?” (masculino, 21 anos).

Em uma aula que fomos dar sobre ética em uma faculdade de medicina
de nosso estado, um dos alunos que assistia à aula lembrou-nos de um termo
que costuma ser usado em vários hospitais de pronto-socorro do município
para designar seus pacientes típicos: ‘Pimba’. Na verdade, é um acrônimo signi-
ficando: preto, indigente, mendigo, bandido e alcoólatra.97 Nos Estados Unidos,
existe um equivalente, o ‘Spos’ (“subhuman piece of shit”) que, no caso
exemplificado, tratava-se de um “paciente de quarenta anos, homem, hispâni-
co e bandido” (Dwyer, 1994: 13).
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É muito difícil entendermos tanto o ‘Pimba’ quanto seu congênere
norte-americano, o ‘Spos’. Não parece fazer sentido que profissionais dedicados
a cuidar de humanos possam assumir um posicionamento tão preconceituoso,
acreditando mesmo tratarem-se de pessoas de categorias inferiores e eles próprios,
por conseguinte, superiores. Mas, talvez, a melhor explicação para esta ‘patolo-
gia social’ esteja na categoria que veremos a seguir, representando a forma
como os pacientes são vistos e tratados nas escolas de medicina.

Como os professores lidam com seus pacientes e, conseqüentemente, como
os estudantes, através do currículo oculto, através de mecanismos da socialização
profissional, aprendem a lidar com esses mesmos pacientes. Em geral, é uma lição
não verbal, mas nem por isso menos significativa. É um processo de transfor-
mação de seres humanos em Donas Maria e Seus Zé, como dizia Drauzio Varela
em sua crônica.

Desrespeito à Pessoa: coisificação do ser
• Caso 1: “Eu estava participando de um round na minha enfermaria.
Tinha uma paciente que toda hora tossia demais. Fazia muito baru-
lho. Eu falei com a colega que era interna do leito, perguntando se
não tinha nada que pudesse fazer com ela para diminuir a tosse. Ela
me respondeu que não era pra eu me preocupar não, que ela fazia
isso pra chamar a atenção, já que tava cheio de médico na enfermaria.
Eu ainda perguntei se ela estava tentando chamar a atenção se não
era o caso de dar essa atenção e tentar entender o que levava ela a
fazer isso. Aí ela me disse que eu tinha cara de quem ia querer fazer
psiquiatria, mas que eu precisava entender que não dá pra ficar dan-
do papo pra paciente o tempo todo não, que senão você não faz mais
nada” (masculino, 22 anos).

• Caso 2: “Eu estava acompanhando um médico que estava atendendo
uma criança, com a mãe, que tinha caído da rede e batido com a cabeça
no chão. Mal a mãe acabou de falar, o médico a chamou de irresponsá-
vel, que tinha que estar de olho o tempo todo na criança. A mãe come-
çou a chorar morrendo de vergonha” (feminino, 19 anos).

• Caso 3: “Acho um absurdo que professores, na hora da visita, fiquem
falando da situação do paciente sem nenhuma consideração com o
paciente!” (feminino, 24 anos).
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• Caso 4: “Diariamente nas enfermarias, durante as aulas de propedêutica,
observamos manipulação excessiva de pacientes. Alguns são ausculta-
dos por três estudantes ao mesmo tempo, outras vezes, estes mesmos
estudantes e até mesmo os professores discutem casos na frente do
paciente utilizando-se de termos técnicos, o que deixa os pacientes
receosos quanto ao seu diagnóstico e prognóstico. Certa vez, um estu-
dante estava auscultando um paciente e falou: ‘– Gente! Venham aus-
cultar aqui... ele tem um ritmo de galope!’ Resultado: o paciente ficou
tão assustado que perguntou se ia morrer! Os professores deveriam se
preocupar mais com os reflexos de tais atitudes” (feminino, 20 anos).

• Caso 5: “A questão do relacionamento médico-paciente. Durante am-
bulatório de pneumologia, o paciente desconhecia que estava com câncer
e a devida ferocidade do tumor. Ele só sabia que estava sendo tratado
como pneumonia” (masculino, 22 anos).

• Caso 6: “Na minha faculdade o serviço de ginecologia, em particular, é
o campeão na falta de ética para com as pacientes, que são orientadas
a não perturbar e não gritar nos seus maiores momentos de dor”
(feminino, 25 anos).

• Caso 7: “Aulas práticas com o uso do paciente como mera cobaia”
(masculino, 23 anos).

• Caso 8: “O paciente dependia de oxigênio, mas não tinha condições para
se manter com oxigênio em casa e mesmo assim foi dada alta, sem ser
discutido como seria o tratamento do paciente em casa” (masculino,
22 anos).

• Caso 9: “Foram várias, mas aqui vai um exemplo: na aula prática de
psiquiatria, onde um professor entrevista um dos pacientes da
internação psiquiátrica, a professora questionava o paciente e dizia
para os alunos notarem o quanto ele estava ‘louco’, ‘sem nexo’. Ficamos
todos com vergonha, pois ela literalmente ridicularizou o paciente”
(feminino, 23 anos).

• Caso 10: “O monitor de semiologia estava fazendo uma revisão com o
meu grupo em um paciente internado. Só que ele deixou o paciente
completamente nu por mais de duas horas, sem deixar nem o lençol
cobrindo ele” (feminino, 21 anos).
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• Caso 11: “Professores na beira do leito falando da situação do paciente
de forma inadequada (absurdo!!!)” (feminino, 24 anos).

• Caso 12: “Situação em que os estudantes (muitos) estavam estudan-
do semiologia frente a (sic) um paciente grave” (masculino, 26 anos).

• Caso 13: “Modo de tratar e expor o paciente” (feminino, 21 anos).

O número de casos apresentados nesta categoria é superior ao das de-
mais e não é por uma simples opção nossa. Outros casos, incluídos nas catego-
rias anteriores, podiam, como os leitores perceberam, estar facilmente incluídas
aqui. Não o fizemos para dar um destaque a algumas características peculiares
que eles tinham. Mas o número dos relatos aqui incluídos é uma expressão
concreta de como esse problema chama a atenção dos estudantes e como é
difícil para eles lidarem com estas situações.

O que transparece da leitura desses casos é uma sensação de que cada
um dos estudantes viveu uma situação dramática, na qual o que, para eles, era
importante em uma relação entre médicos e pacientes não era considerado: o
respeito à pessoa. Não se trata apenas do desrespeito a um valor ou a um direito,
mas da desconsideração daquele indivíduo como pessoa.

Konner (1988), em seus relatos sobre sua própria experiência na faculda-
de de medicina, relata diversos episódios que têm grande identidade com os
relatos aqui transcritos. Em um desses episódios, ele narra o início de seu está-
gio no pronto-socorro quando houve uma aula na sala de pequenas cirurgias.

Durante a aula, repetidas vezes, um paciente com um ferimento na
cabeça buscava espiar para o interior da sala. Konner estranhava que ninguém
desse sinal de que estivesse reparando a presença do paciente até que, após
meia hora, ele decidiu falar para o professor que havia um paciente na porta.
Seu professor respondeu-lhe, dedo em riste: “eu vou ter que lhe pedir... se você
for me interromper mais uma vez eu vou ter que lhe pedir que saia da sala”.
Konner ficou quieto e, ao final da aula, constatou que o paciente, vítima de
um acidente de carro, havia saído do hospital. A papeleta foi preenchida pelo
residente “acusava-o de ter saído contra a orientação médica. Que orientação
médica? Ele não viu um médico em momento algum!” (Konner, 1988: 56-57).

Este não é um problema das escolas médicas brasileiras e nem tampouco
um problema recente. A leitura desses casos nos trouxe à lembrança a expo-
sição feita por Jean Robinson, representante leiga no General Medical Council,
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na Inglaterra, em uma Medical Ethics Education Conference, intitulada “Are
we teaching students that patient don’t matter?”. Robinson observava que
os estudantes de medicina estavam percebendo que “seu treinamento profis-
sional estava levando-os a abandonar as atitudes de cuidado que os haviam
atraído para a Medicina” (1985: 19), uma vez que os direitos dos médicos
eram mais valorizados, tanto nas aulas quanto no ensino indireto, do que
aqueles dos pacientes.

Da leitura desses casos e do convívio com os estudantes ao longo dos
anos em que temos nos dedicado a estudar o processo de formação, percebe-
mos este processo como alienante e desumanizante. Junto ao ensinamento de
se adotar um distanciamento emocional do paciente, sem dúvida indispensável
para uma análise e abordagem crítica de cada um com quem o estudante se
envolve em um processo terapêutico, está um aprendizado prático de que este
distanciamento se dá pela negação da condição de sujeito ao outro; pela negação
de sua capacidade de pensar e de decidir sobre o seu destino; pela fragmenta-
ção do indivíduo em órgãos e sistemas isolados; pela descontextualização da
ação terapêutica.

É claro também que nem todos que entram em uma escola médica a
terminam com a mesma prática ou com a mesma visão do mundo e do paciente,
mas é inegável que o conjunto de experiências ao qual a maioria dos estudantes
está sendo exposta no quotidiano de nossas faculdades de medicina e, especi-
almente, a falta de uma orientação e ação concreta da faculdade através de
seus professores e médicos reafirmam esta lição indireta.

A força do processo de socialização, entendido como o processo por
meio do qual os valores, atitudes, linguagem, específicos de uma profissão são
informados aos estudantes desejosos de fazer parte daquela corporação
profissional é inegável, mas também é insuficiente para explicar esta situação
tão complexa. Não podemos optar pela solução mais fácil e atribuí-la apenas a
uma imitação do mau exemplo, à compreensão deteriorada dos objetivos da
medicina e de seu processo de trabalho. São inúmeras as hipóteses que podem
ser levantadas para explicar o processo de socialização, sem que provavelmente se
encontre a resposta em uma única linha de raciocínio ou em um único aspecto
do processo de formação. As explicações seguindo a linha teórica da socialização
são um bom começo, mas insuficientes, embora ajudem no esclarecimento das
diferenças individuais observadas, atribuindo-as às discrepâncias entre os con-
teúdos desta com os da socialização primária.
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Ainda no campo teórico da socialização, é interessante lembrar a compa-
ração feita por Morin (1996: 50) entre o fenômeno do imprinting, descrito pela
etologia (“para o passarinho, o primeiro ser que passa perto do ovo de onde ele
saiu é a sua mãe”), e os efeitos da ação do aparelho formador (“na escola e na
universidade, sofremos ‘imprinting’ terríveis, sem que possamos, então abandoná-
los. Depois disso, a invenção acontecerá entre aqueles que sofreram menos o
‘imprinting’ e que serão considerados como dissidentes ou discordantes”).
A socialização profissional, incluindo-se as lições do currículo oculto, serão par-
te desse imprinting cultural, ao qual podemos estar mais ou menos suscetíveis.
Costumamos dizer que a socialização profissional é um processo extremamente
poderoso e que aqueles que resistem à dessensibilização que o perpassa acabam
se tornando pediatras ou sanitaristas, estes, sem dúvida, os que representam os
maiores desviantes entre os médicos, o que não significa que outros especialis-
tas também não possam sofrer menos com o imprinting da escola médica.

Uma outra hipótese explicativa para o fenômeno em questão pode ser
construída se levarmos em consideração o processo de divisão do corpo huma-
no em órgãos e sistemas para fins de ensino; aliás, explicação recorrentemente
ouvida nos fóruns em que se discute a educação médica em nosso país, embora
raramente ela seja formulada de forma consistente.

A fragmentação teórica do corpo humano em órgãos e sistemas é um
método que permite o conhecimento deste organismo através de suas partes e
pode ser visto como um dos resultantes da Reforma Flexner. Mas é complicado
atribuir-se pura e simplesmente a este método a responsabilidade pela não
reconstrução desse organismo e a incorporação de sua dimensão de pessoa,
apenas porque o método de ensino recorta-o pedagógica e fisiologicamente.
Esta hipótese pode até ser verdadeira, mas ainda não foi convenientemente
justificada teoricamente para ser aceita, embora possamos, partindo deste mesmo
ponto, seguir por outra linha de raciocínio.

Consideremos inicialmente a distinção que Fidalgo nos recorda entre
técnica e saber:

A caracterização de ciência feita por Aristóteles no Primeiro Livro da
Metafísica assenta na distinção entre a técnica e o saber. A técnica é o
conhecimento do profissional, isto é, o saber fazer baseado na experiência.
É um conhecimento dos fatos, do que acontece e como acontece, mas não
um saber das razões e das causas do que acontece. Este é o verdadeiro saber
ou o saber científico. (Fidalgo, 2000)
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98 Certamente não é mero acaso as disciplinas de saúde coletiva serem conhecidas pelo acrônimo formado por suas
iniciais: SA CO. É bem verdade que mesmo entre os docentes da saúde coletiva também existem, e não em
pequeno número, aqueles que consideram um ‘SA CO’ dar aulas na graduação, mas este é um comportamento
comum entre docentes universitários e não exclusivo da saúde coletiva.

Fundamentados nesta distinção, poderíamos dizer que Flexner, ao dar
ênfase ao ensino das chamadas disciplinas básicas no curso médico (o conheci-
mento biológico), entendia claramente tratar-se este conhecimento do fun-
damento científico da medicina. Entretanto, coerente com a proposta de uma
reforma educacional voltada para uma formação profissional, estimulou o vín-
culo do ensino com a prática profissional e o ensino das técnicas de acordo com
a realidade das especialidades então existentes e que só se multiplicaram.

É claro que o conhecimento especializado sempre foi socialmente mais
valorizado, uma vez que o entendimento da sociedade é o de que quanto
mais o saber foi especializado mais adequado será para resolver problemas
específicos. Daí as próprias faculdades de medicina, seus professores e alunos
darem cada vez mais ênfase ao ensino e aprendizado especializado.

Os estudantes desejam aprender o que for eminentemente prático, o
que os auxiliará a resolver os problemas que eles esperam enfrentar após a gra-
duação. Nesse sentido, todo conhecimento que não tem uma aplicabilidade
prática evidente tende a ser menosprezado e não apenas pelo corpo discente.

Tome-se como exemplo a importância dos departamentos de medicina
preventiva, tanto do ponto de vista pedagógico quanto político e administrati-
vo, para as faculdades de medicina, e ver-se-á claramente como a universidade
passa a lidar com o conhecimento não comprometido diretamente com a solu-
ção de um problema de saúde específico, mas com o das comunidades.98 Tome-
se como exemplo os departamentos do ciclo básico, em que muitos dos docen-
tes nem médicos são, e veremos a importância dada a estas disciplinas pela
faculdade. São todos marginais no meio universitário.

Com a ênfase voltada para o ensino técnico, no qual a atenção da ação
de trabalho está fixada em um problema delimitado por um órgão ou sistema,
existe uma maior dificuldade para que os médicos deixem de focalizá-lo ao
utilizar a técnica. Verifica-se então o que chamamos inicialmente de ‘coisificação’
do ser, mas que poderíamos, seguindo a tradição marxiana, chamar de
objetificação do ser humano, ou seja, a transformação do ser humano em um
mero objeto de trabalho, objeto de aplicação de uma técnica.
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Tal fato explicaria a compreensão limitada do trabalho médico, compar-
tilhada por muitos profissionais e estudantes e que foi expressa no caso 8, no
qual o paciente, dependente de oxigênio, recebe alta sem que seja discutido ou
pensado em como conseguirá viver em casa com tal limitação. É um exemplo
claro de como, muitas vezes, o atendimento médico prestado limita-se ao mo-
mento em que o paciente está diretamente sob os cuidados do profissional,
sem que ele logre incluir em suas análises o indivíduo como um ser que, saindo
de lá, precisaria manter-se vivo.

Outro exemplo possível para este tipo de situação foi um episódio vivido
por nós há alguns anos, quando atendíamos uma criança com um quadro de
tuberculose avançada e, ao instruirmos a mãe sobre a necessidade de ela tam-
bém fazer exames para a detecção de tuberculose, fomos informados de que ela
e seu marido já estavam em tratamento de tuberculose há alguns meses. Per-
guntamos a ela se ninguém a havia alertado sobre a necessidade de levar seu
filho para uma consulta e sua resposta foi negativa, embora ela houvesse alertado
ter filhos em casa.

Poderíamos igualmente considerar a ‘coisificação’ do seu paciente, ob-
servado entre os estudantes, como parte de um fenômeno mais geral, presente
na sociedade na modernidade e que pode ser referido genericamente como
uma ênfase no individualismo.

Diversos autores, cada um com sua abordagem orientada teorica-
mente de forma distinta das demais, assinalaram este fenômeno como carac-
terístico da modernidade ou, mais especificamente, fruto do desenvolvimen-
to do capitalismo, como por exemplo: Sennet (1988), em seu O Declínio do
Homem Público; Christopher Lasch (1986), em seu O Mínimo Eu: sobrevi-
vência psíquica em tempos de crise; Louis Dumont (2000), em O Individua-
lismo: uma perspectiva antropológica; Christophe Déjours (1999), em A
Banalização da Injustiça Social, e, para citar alguns brasileiros, Luís Belluzzo e
Jurandir Freire Costa, em diversos artigos. Talvez todos nós estejamos apenas
vivendo o momento que Weber anteviu ao final de seu A Ética Protestante e
o Espírito do Capitalismo:

Ninguém sabe ainda a quem caberá viver nessa prisão, ou se, no fim desse
tremendo desenvolvimento, não surgirão profetas inteiramente novos, ou um
vigoroso renascimento de velhos pensamentos e idéias, ou ainda se nenhuma
das duas – a eventualidade de uma petrificação mecanizada caracterizada
por esta convulsiva espécie de auto-justificação. Nesse caso, os ‘últimos homens’
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desse desenvolvimento cultural poderiam ser designados como ‘especialistas
sem espírito’, sensualistas sem coração, nulidades que imaginam ter atingido
um nível de civilização nunca antes alcançado”. (1987: 131)

Nossas conclusões em relação à objetificação do ser humano podem ser
inferidas igualmente a partir de outros trabalhos. Por exemplo, alguns pesqui-
sadores, associados à corrente teórica do desenvolvimento moral fundada por
Piaget e Kohlberg, direta ou indiretamente, identificaram o mesmo fenômeno
que nós: Lind (2000) e Self et al. (1989, 1994, 1996), por exemplo.

Devemos recordar que enquanto Self trabalha com o instrumento de-
senvolvido por James Rest, o Defining Issues Test (DIT), Lind desenvolveu seu
próprio instrumento, o Moral Judgement Test (MJT). A diferença entre os dois
testes é bastante significativa, uma vez que aquele se limita a identificar o
estágio de desenvolvimento moral do ponto de vista cognitivo, entendendo-o
como a capacidade de raciocinar moralmente e apresentar soluções morais para
dilemas pré-formulados e este pretende ser capaz de avaliar tanto a capacidade
de raciocínio moral quanto o da ação moral. O MJT tem também como carac-
terística não se satisfazer com a apresentação apenas da argumentação sobre a
decisão moral tomada pelo entrevistado, mas espera também que cada um seja
capaz de apresentar antíteses aos próprios argumentos, configurando, assim, o
pleno desenvolvimento cognitivo.

Self et al., na maioria de seus trabalhos, por exemplo, identificam um
discreto crescimento do desenvolvimento moral dos alunos de medicina, ao
comparar os testes realizados antes e depois dos alunos terem aula na disciplina
de ética e mesmo entre o início e o fim do curso médico. São resultados discre-
tos, mas que ele qualifica como evidência de que há uma contribuição positiva
das disciplinas nas turmas analisadas.

Lind, por sua vez, analisou os dados obtidos por Self em seus estudos
com estudantes de medicina e de outros cursos e refutou suas conclusões.
Para ele, a comparação dos resultados dessas pesquisas demostram que os
alunos de outros cursos têm melhores resultados nos testes de desenvolvi-
mento moral.

Lind realizou um estudo longitudinal de seis anos de duração com 746
estudantes de medicina e dois estudos seccionais cruzados de estudantes de
medicina com outros estudantes (n= 4966). Suas conclusões foram de que, na
média, estudantes de medicina mostram uma regressão na sua competência de
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julgamento moral enquanto outros estudantes universitários mostram um au-
mento considerável e esta regressão nas competências de julgamento moral está
relacionada a deficiências no ambiente de ensino das escolas médicas (Lind, 2000).

Como já fizemos referência no capítulo anterior, discordamos absoluta-
mente da possibilidade de ocorrer uma regressão nas capacidades cognitivas,
salvo nas reconhecidas situações clínicas, como a doença de Alzheimer, por
exemplo. As diferenças que Lind observa devem ser compreendidas como os
resultados obtidos na realização de um teste, que, no caso específico, demonstra
não a capacidade cognitiva em compreender e elaborar argumentos que sejam
compatíveis com os diferentes níveis de desenvolvimento moral, mas uma ex-
pressão de como o processo de formação profissional em medicina leva os indi-
víduos a desconsiderarem o outro, no caso, os pacientes.

A capacidade cognitiva, teórica, permanece, mas a forma como esses
indivíduos são levados a pensar as situações envolvendo decisões de ordem
moral muda, e é isto que os testes reconhecem quando apontam para a su-
posta regressão, já que a escala de desenvolvimento moral elaborada por
Kohlberg tende a considerar como estágios de menor desenvolvimento aque-
les que expressam um maior individualismo.

Nesse sentido, os estudos de Lind chegam à mesma conclusão que o
nosso, embora enfoquem, em suas conclusões, apenas o aspecto cognitivo,
admitindo, assim, que alguém possa perder capacidades cognitivas já adquiri-
das. Suas conclusões, de fato, deveriam enfatizar mais o aspecto da mudança
de atitudes (que seu teste também inclui na mensuração) do que o aspecto
cognitivo propriamente dito. Resta, portanto, a já clássica pergunta: o que de-
termina o comportamento moral, uma vez que a capacidade cognitiva é neces-
sária, mas não suficiente para determiná-lo?

Um ensaio de Young (1997), vencedor de um concurso promovido pelo
Canadian Medical Association Journal em 1996, ajuda nossa reflexão sobre a
complexidade da relação entre o pensar e o agir. A autora discute o processo de
seleção de médicos para os programas de residência médica, no qual os interes-
sados precisam escrever cartas justificando as razões pelas quais se consideram
os melhores candidatos às vagas, como uma abordagem sobre a honestidade
como valor na prática profissional.

Segundo a autora, como cada recém-graduado candidata-se normal-
mente a mais de uma residência médica em mais de uma especialidade, o
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sistema de seleção os induz a mentir em suas cartas, de forma a obter o fim
desejado. Para a autora, esta e outras práticas estabelecidas durante a gradua-
ção estimulam o comportamento desonesto dos estudantes, incluída aí a
‘cola’; a partir disso, a autora questiona se tal treinamento para a desonestidade
durante a graduação não levaria os estudantes a se comportarem de forma
semelhante depois de formados sempre que perceberem que a mentira ou a
desonestidade poderá assegurar-lhes benefícios pessoais. Dessa forma, pouco
adiantariam aulas e discussões sobre ética se, na prática, o próprio sistema os
leva a uma prática desonesta.

Seguindo sua linha de análise, poderíamos inferir que o comportamento
de um indivíduo estaria diretamente relacionado aos valores que o grupo no
qual ele está inserido possui, minimizando, desse modo, a relevância dos valores
individuais nas decisões a serem tomadas. Ressaltamos que este comportamen-
to, aparentemente fundamentado por reflexões morais do tipo ‘convencionais’,
de Kohlberg, seria muito mais reforçado no caso dos estudantes de medicina
que lutam para se sentirem parte de uma corporação profissional, cujo poder e
tradição extrapola seus próprios limites. Assim sendo, haverá sentido e razões
para se crer na eficácia de uma educação moral? Ou, retomando a forma como
habitualmente esta pergunta é feita: ética pode ser ensinada? Como esta ques-
tão tem sido tratada por faculdades de medicina em outros países e que méto-
dos têm sido propostos para se atingir tal objetivo?


