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DESAFIOS ÉTICOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

AUXILIARES EM SAÚDE 

José Luiz Telles de Almeida 

O s agrupamentos e coletividades humanas, desde os seus primórdios, busca

ram pactuar normas de convivência social, estabelecendo, em processos históricos 

específicos, um conjunto de conceitos e princípios orientadores da conduta referen

tes à esfera ético-moral. 

No campo do exercício profissional, a medicina foi a primeira que estabeleceu 

os ditames éticos de sua prática, sendo detentora dos mais antigos códigos de ética 

profissional conhecidos. De fato, não só a medicina, mas todas aquelas categorias 

profissionais que atuam na área da saúde, por lidar com a vida, a doença, a finitude, 

o sofrimento e a morte, tornam-se campo privilegiado às reflexões sobre os limites e 

responsabilidades da interferência na vida das pessoas. 

O s códigos de ética profissional, portanto, possuem a característica de serem 

referências importantes não só para nortear a prática, como também para o controle 

público. 

O objeto de atenção neste ensaio diz respeito aos mecanismos regulatórios le
gais - código de ética profissional - , que inexistem para a maioria das categorias au-
xiliares em saúde, 2 2 salvo as de enfermagem. Isso quer dizer que técnicos e 
auxiliares de laboratório, de análises clínicas, de operação de equipamentos médi
cos, de saneamento, de saúde no trabalho e de registros em saúde, citando apenas 
as principais, não possuem códigos de ética profissional. 

As evidências empíricas, no entanto, apontam para o fato de que a simples 
existência de códigos de ética profissional não basta para o exercício ético da profis
são. O s valores morais e éticos constituídos historicamente nas sociedades repre
sentam referências básicas para o agir social. A educação, por meio do sistema de 

22 Serão utilizados como sinônimos os termos "categorias auxiliares em saúde" e "pessoal de nível mé
dio em saúde" para designar as habilitações de técnicos e auxiliares, regulamentadas pelo sistema de 
ensino para atuar nessa área. 



ensino formal, assume papel relevante para a reprodução dos valores sociais consti

tuídos e, também, para questionar e transformar esses mesmos valores. 

A reflexão sobre o exercício profissional das categorias auxiliares em saúde, 
portanto, deve incorporar a discussão sobre o papel da educação na conformação 
do cidadão-trabalhador. Essa reflexão faz-se emergente no caso do trabalhador de 
nível médio em saúde, dada a expressiva participação, entre eles, de pessoal sem 
qualificação formal e com precária escolarização que atua no setor. 

Na primeira parte deste ensaio, busca-se delinear os principais desafios coloca

dos para a educação e o sistema escolar formal nas sociedades contemporâneas em 

constante e acelerado processo de transformações tecnológicas. Localiza-se, ainda, a 

situação do sistema de ensino básico no Brasil no sentido de caracterizá-lo ante es

ses desafios. A hipótese que norteia essas reflexões é a de que o sistema de ensino 

básico ocupa espaço estratégico na conformação ética da sociedade e, em particu

lar, na do trabalhador em saúde. 

Na segunda parte, a qualificação profissional é abordada tendo por referência 

a Lei nº 5.692/71, que regulamenta o ensino profissionalizante no País. O mercado 

de trabalho para as categorias auxiliares em saúde é discutido nessa parte, buscan¬ 

do-se caracterizar a distância entre as exigências de qualificação e os critérios de ab

sorção dessa força de trabalho. 

Em seguida, discute-se o papel do código de ética na conformação e legitima

ção das profissões. Delimitam-se, ainda, os campos conceituais da moral e da ética, 

introduzindo-se o conceito de bioética como parâmetro para as profissões em saú

de. 

Por último, são levantadas questões pertinentes à reflexão da formação de pro
fissionais de nível médio em saúde ante os desafios apresentados pelo contexto sani
tário brasileiro. 

Educação e sistema escolar 

A crise do sistema escolar brasileiro tem sido matéria constante de análises so
bre as potencialidades do Brasil para superar a situação de desigualdade social. Se 
gundo dados do Ministério da Educação, do total de alunos matriculados na 
primeira série do primeiro grau em 1979, apenas 13% concluíram a oitava série em 
1986. 

O fracasso desse sistema tem sido apontado como o "nó górdio" da economia 
brasileira, uma vez que as recentes transformações tecnológicas no processo de tra
balho têm colocado o nível de escolaridade dos trabalhadores em posição estratégi
ca para garantir maior competitividade empresarial em um cenário de economia 
globalizada. 

O s avanços tecnológicos que se processam nas sociedades contemporâneas 
apontam na direção da substituição da divisão taylorista de tarefas por atividades in
tegradas, realizadas em equipe ou individualmente, exigindo do trabalhador uma vi
são global do processo de trabalho em que está inserido, autonomia, iniciativa e 



maior capacidade de resolver problemas. Esses novos requerimentos do processo 

produtivo remetem para a educação, mediante o ensino na escola, a responsabilida

de de propiciar um sólido domínio dos códigos instrumentais da linguagem, da ma

temática e de conteúdos científicos (Mello, 1991). 

Nesse sentido, a aquisição de conhecimento pode ser traduzida nos seguintes 

pontos: 

• aquisição de noções corretas sobre a origem, a produção e a mudança do mun

do físico e da vida social; 

• domínio da linguagem na sua forma culta, como ferramenta para organizar e ex

pressar o próprio pensamento e emoções, e compreender as expressões dos ou

tros; 

• domínio de outras formas de comunicação e expressão humanas, como música, 

literatura e imagens; 

• noções corretas de grandezas, números e quantidades que sirvam de base ao de

senvolvimento do raciocínio abstrato, lógico, formal e matemático (Mello, 1990). 

Percebe-se que as questões apontadas têm identidade muito próxima ao que 

se poderia esperar de uma escola de primeiro e segundo graus, posto que as defi

ciências nesses níveis de ensino repercutem diretamente na capacidade do indiví

duo para interagir como sujeito ativo na sociedade. 

Por sua vez, alguns consensos parecem estar-se firmando no que diz respeito à 

formulação de políticas educacionais, destacando-se: 

1º. a educação passa definitivamente a ocupar, ao lado da política de ciência e tec

nologia, lugar central e articulado na pauta das macropolíticas do Estado, como 

fator importante para a qualificação dos recursos humanos requeridos pelo novo 

padrão de desenvolvimento, no qual a produtividade e a qualidade dos bens e 

produtos são decisivas para a competitividade internacional; 

2º. a educação é parte indispensável do esforço para tornar as sociedades mais igua

litárias, solidárias e integradas; 

3º. a aquisição de conhecimentos básicos e de habilidades cognitivas, objetivos tra

dicionais do ensino, constituem condição indispensável para que todas as pes

soas consigam, de modo produtivo, conviver em ambientes saturados de infor

mações, tendo capacidade para processar e selecionar o que é relevante; 

4º. o conhecimento, a informação e uma visão mais ampla dos valores são a base 
para a cidadania em sociedades plurais, cambiantes e cada vez mais complexas, 
nas quais a hegemonia do Estado, dos partidos políticos ou de um setor social es
pecífico tende a ser substituída por equilíbrios instáveis, que envolvem perma
nente negociação dos conflitos para o estabelecimento de consensos (Mello, 
1991). 

Sucinta análise de alguns indicadores sobre o sistema de ensino no Brasil per
mite constatar o quão distante estamos da "agenda internacional da modernidade". 



Sistema de ensino no Brasil: a exclusão pela base 

É inegável o esforço empreendido para ampliar as oportunidades de acesso ao 

ensino fundamental (ensino de primeiro grau) em nosso País. A taxa de participação 

na primeira série desse nível de ensino passou de cerca de 65%, em fins da década 

de 30, a quase 95%, no início dos anos 90. O crescimento da oferta de vagas para o 

ensino fundamental ocorreu justamente num período marcado por acelerado cresci

mento demográfico, intensos fluxos migratórios e acentuada urbanização e industria

lização (Idem). 

Se, de um lado, o acesso às escolas foi assegurado graças à expansão quantita

tiva de escolas, não se garantiu, por outro, a conclusão do ensino obrigatório (oito 

primeiras séries do primeiro grau). A qualidade do ensino ministrado, dada tanto 

pela formação do professor quanto pela infra-estrutura implantada, tem ocupado 

importante espaço no debate sobre os rumos da educação no País. As altas taxas de 

repetência e de evasão escolar estariam diretamente vinculadas às precárias condi

ções de funcionamento em que se encontram as escolas de primeiro e segundo 

graus. 

A magnitude do problema pode ser expressada pelo fato de que, utilizando-se 

métodos estatísticos, foi verificado que os alunos que se evadem permanecem na 

escola em média seis, sete anos, e aqueles que conseguem concluir as oito primeiras 

séries do ensino fundamental o fazem, em média, em mais de onze anos. 

As taxas de repetência, por sua vez, são excessivamente altas para todas as sé

ries do primeiro grau e representam, na atualidade, o maior empecilho para a uni

versalização do ensino fundamental em nosso País, dado que as vagas para a 

primeira série do primeiro grau são, em sua grande maioria, ocupadas pelos alunos 

repetentes. Tal fato desloca a questão de construção de novas escolas para a ques

tão da qualidade e pertinência do ensino ministrado, com o objetivo de reverter as 

altas taxas de repetência nesse nível de ensino (Ribeiro, 1991). 

As dificuldades no ensino de primeiro grau têm repercussão direta no ensino 
de segundo grau, em particular na participação desse grau: a proporção de matrícu
las de segundo grau no total de matrículas do País sofreu uma queda, ao longo da 
década de 80, passando de 10 para 9,5%, quando o que se esperava era justamente 
o aumento dessa proporção, tal como verificado em alguns países latino-america
nos, como Chile e México. 

Para aqueles que não conseguem completar o ensino fundamental na idade 
apropriada, resta a opção dos cursos supletivos, em sua maioria privados e de horá
rio noturno, pois a grande parte desse contingente já se encontra, formal ou infor
malmente, inserido no mercado de trabalho. 

Em condições bastante precárias, tais cursos acabam por cumprir a sua função 
de dar continuidade à velha tradição no Brasil de um ensino pago de segunda cate
goria, predominantemente ministrado às classes subalternas (Freitag, 1984). 

Por trás das estatísticas que dão a dimensão da iniqüidade do sistema de ensi
no em nosso País, desenvolve-se um drama cotidiano, de centenas de milhares de 
crianças cujas famílias valorizam a escola, esforçam-se para ali mantê-las e que, ano 



a ano, defrontam-se com o fracasso, incorporando-o em suas vidas. Para a socieda

de, acaba sendo "normal" a permanência de gerações e gerações de jovens e adultos 

que se consideram fracassados ou, pelo menos, incapazes de adquirir habilidades 

intelectuais básicas. 

Pode-se dizer que a formação desses indivíduos, sob o ponto de vista cogniti
vo, de domínio de conhecimentos, de habilidades, de compreensão de idéias e va
lores, está a séculos de distância das necessidades que a revolução tecnológica e o 
exercício da cidadania estão apresentando à sociedade (Mello, 1991). 

É certo que tais transformações vêm ocorrendo com mais intensidade no setor 

industrial, mas a área de serviços também vem incorporando inovações tecnológicas 

e de organização do trabalho. As carências cognitivas dos trabalhadores de saúde, 

principalmente os de nível médio, constituem sério obstáculo a uma real mudança 

na forma de operar os diferentes serviços de atenção e assistência à saúde. 

Processos de formação e qualificação do pessoal de nível médio 
para a saúde 

Pela legislação de ensino vigente, o trabalhador de nível médio é aquele que 

recebeu, após ter cumprido a escolaridade de primeiro grau (oito séries), uma habili

tação profissionalizante de segundo grau, por via regular ou supletiva. O trabalhador 

de nível elementar é aquele que possui apenas o primeiro grau de escolaridade. 

As habilitações profissionais técnicas e auxiliares estão restritas ao segundo grau 

de escolaridade. No entanto, algumas delas são reconhecidas por órgãos repre

sentativos de determinadas categorias profissionais (como os Conselhos Regionais de 

Enfermagem, por exemplo), que consideram suficiente, para o nível de auxiliar, ape

nas o primeiro grau. 

O nível de segundo grau possibilita, portanto, formar "técnicos" (habilitação 

plena) ou "auxil iares" (habilitação parcial). O que distingue esses patamares é a car

ga horária. Para os primeiros, exige-se um mínimo de 2.200 horas, das quais pelo 

menos 1.200 são de conteúdo profissionalizante; os auxiliares, por sua vez, se obri

gam a uma carga mínima de 2.200 horas, com pelo menos 300 de conteúdo profis

sionalizante. 

O exame de "suplência profissionalizante" constitui outra alternativa para obter 
uma habilitação de segundo grau. Essa modalidade permite diplomar o indivíduo 
que tenha no mínimo dois anos de trabalho em instituições de saúde, desde que sa
tisfeito o cumprimento das disciplinas da chamada educação geral, por via regular 
ou supletiva. Trata-se de uma formação não-regular, que depende de autorização e 
reconhecimento por parte do sistema educacional, via Conselho Estadual de Educa
ção (Nogueira & Santos). 

O sistema de ensino regular, no que tange à formação de técnicos e auxiliares, 
mantém a tendência de formar pessoal fundamentalmente para os setores primário 
e secundário da economia. São exemplos as Escolas Agrotécnicas e as Escolas Técni¬ 



cas Federais, as primeiras diplomando técnicos na área de agronomia e as segundas 

nas áreas de metal-mecânica e eletroeletrônica. 

No setor de serviços, onde se situa a saúde, a formação de pessoal se dá principal

mente por meio do ensino de suplência; na modalidade de ensino regular prepondera a 

formação para as habilitações de enfermagem e patologia clínica (Santos, 1993). 

A reforma do ensino de primeiro e segundo graus promovida pela Lei nº 5.692/71 

estabeleceu a compulsoriedade da profissionalização nesse último nível de ensino. A pro

posta, entretanto, não considerou nem a infra-estrutura da rede de ensino para operacio¬ 

nalizar a profissionalização, nem a valorização social dada ao ensino de terceiro grau. As 

resistências de diversos setores da sociedade (professores, empresários do ensino, estudan

tes, técnicos em educação) por ocasião do processo gradual de abertura democrática en

tão vigente no País determinou a edição da Lei nº 7.044/82. A partir dessa Lei, a 

"qualificação para o trabalho" (antes visada pela Lei nº 5.692/71) foi substituída pela 

"preparação para o trabalho", eliminando-se a obrigatoriedade da habilitação profis

sional no segundo grau (Cunha & Góes, 1985). As mudanças perpetradas no sistema 

de ensino pela Lei nº 5.692/71, entretanto, fizeram com que o ensino ministrado 

decaísse em qualidade. Como registram Cunha & Góes (1985:71), 

as escolas públicas de segundo grau foram desorganizadas, seus currículos 

transformaram-se num amontoado de disciplinas, onde se misturam as 

concepções positivistas do Conselho Federal de Educação com pendurica¬ 

Ihos dos interesses do momento, como a educação moral e cívica. 

O esvaziamento curricular promovido pela reforma da Lei nº 5.692/71 afetou 

principalmente as disciplinas da área de humanas e, em especial, retirou do currícu

lo a disciplina de filosofia. O s prejuízos daí advindos ainda carecem de maiores ava

liações. No entanto, já é forte, atualmente, o movimento de reintrodução dessa 

disciplina nos currículos do ensino básico, uma vez que é fato a importância da filo

sofia para um melhor posicionamento diante do mundo e da vida, possibilitando o 

ajuizamento dos valores sociais constituídos. 

A discussão em torno da reformulação do atual sistema de ensino deve ter por 
objetivo central a configuração de um modelo educacional que não se restrinja a ser 
apenas um sistema prioritariamente baseado em aprendizagem de conhecimentos 
práticos e possa se converter em um processo que permita ao homem servir à socie
dade e responder às necessidades sociais de acordo com a sua qualificação (Schrai¬ 
ber, 1994). O mercado de trabalho em saúde, ao longo das últimas quatro décadas, 
porém, não teve por critério de incorporação o nível de escolaridade e a qualifica
ção profissional. 

Mercado de trabalho de nível médio em saúde: 
características e tendências 

O início do processo de industrialização, inaugurado no Brasil na década de 
50, teve por conseqüência um rápido movimento de urbanização da sociedade e 



crescimento significativo do setor terciário. Registra-se que "entre 1950 e 1980 o se

tor terciário aumenta sua participação de 26,4 para 44% do total das pessoas ocupa

das" (Médici, 1987:41). 

A área de saúde, nesse mesmo período, teve incremento significativo em sua 

força de trabalho, obedecendo a lógicas diversas geradas por políticas econômicas e 

sociais. A unificação do aparato estatal de seguridade social, mediante a criação do 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e, posteriormente, do Instituto Na

cional de Assistência Médica e Previdência Social (Inamps), a serviço de uma políti

ca imposta sob um regime de exceção, possibilitou a capitalização da prática 

médica (Cordeiro, 1984). 

As décadas de 70 e 80 foram marcadas pelo ritmo acelerado de crescimento 

da área de saúde, principalmente do setor privado hospitalar conveniado do 

Inamps. Houve, nesse período, vigorosa absorção de profissionais, com destaque 

para as categorias de médico e atendente, essa última caracterizada pela baixa esco

laridade e falta de qualificação profissional, respondendo, apesar disso e na maioria 

das vezes, pela assistência direta ao paciente. Configurou-se um quadro de polariza

ção que ainda perdura, apesar de pequena redução verificada nos últimos anos. No 

entanto, a incorporação de pessoal de nível médio e elementar nesse mercado não 

teve por critério o nível de escolaridade e, muito menos, a qualificação profissional 

conferida pelo sistema de ensino formal. 

A categoria que teve maior incorporação ao mercado de trabalho foi a de 

atendente de enfermagem. Em 1980, essa categoria representava 71,24% do total 

de empregos de nível médio e elementar na saúde, e sua principal característica é 

justamente a falta de qualificação profissional e baixa escolaridade. O agravante, 

nessa situação, é que o atendente, em geral, assume tarefas importantes na assistên

cia, notadamente a médico-hospitalar. Ε patente a noção de que o trato direto com 

o paciente internado exige determinadas habilidades técnicas e cognitivas dificil

mente alcançadas em programas esporádicos e superficiais de treinamento em servi

ço. A preocupante falta de qualificação desse contingente obrigou à regulamentação 

da categoria de enfermagem, por meio de lei de exercício profissional. 

Essa característica do atendente de enfermagem é encontrada também em ou

tras categorias de nível médio que atuam nas áreas diagnóstico-terapêutica (labora¬ 

toristas, operador de equipamentos médico-hospitalares etc.) e de apoio 

administrativo (Girardi, 1991). 

Análises existentes sobre o aumento da força de trabalho sem qualificação for
mal o vinculam ao próprio crescimento do setor hospitalar privado, uma vez que a 
"lógica do setor privado foi sempre rebaixar os salários dos profissionais na utilização 
dos atendentes e o descaso pelos profissionais qualificados de nível médio" (Médici, 
1987:41). 

No decorrer da década de 80, ainda que a partir de uma política direcionada 
para o fortalecimento do setor público, verificou-se a mesma tendência de privile
giar a contratação de pessoal sem a devida qualificação profissional. Associa-se a 
esse fenômeno não só o rebaixamento dos custos, mas também a contratação de 
pessoal como mecanismo clientelístico de políticos locais. 



Algumas tendências, em âmbito empírico e em perspectiva genérica, quanto à 
distribuição, composição e modos de utilização da força de trabalho para os anos 90 
no Brasil, foram apontadas por Girardi (1991), destacando-se: forte concentração 
geográfica e social; grande participação das mulheres no setor; centralização e hege
monia dos profissionais médicos; baixa qualificação do pessoal auxiliar; baixos salá
rios; assalariamento e degradação do trabalho médico. 

A incorporação de tecnologias, por sua vez, tem introduzido algumas modifica

ções na composição dessa força de trabalho. A relação entre tecnologia e processo 

de trabalho em saúde não ocorre como em outros ramos de atividade, nos quais a 

tendência mais comum é associar incorporação de tecnologia com liberação de for

ça de trabalho. Em saúde, no entanto, podem-se identificar duas formas de atuação 

do progresso técnico: 

• nos meios diagnósticos e terapêuticos; 

• nos atos cirúrgicos e na relação ambulatorial de atendimento médico. 

No primeiro caso, o que se observa é que o progresso técnico tem atuado no 

sentido convencional de economizar força de trabalho. A automação dos laborató

rios de análises clínicas, por exemplo, por meio da criação de processos que permi

tem leitura, classificação e análise das amostras de sangue por computador, reduziu 

os postos de trabalho de laboratoristas nos últimos anos. O mesmo vem ocorrendo 

no setor de imagem, onde equipamentos mais modernos de raios X têm eliminado 

mão-de-obra tanto na operação do equipamento como na revelação da chapa. 

No processo de trabalho médico, seja no ambulatório, seja na cirurgia, o mes
mo fenômeno não vem sendo observado. O s novos equipamentos utilizados para 
melhorar determinado diagnóstico - caso de tomógrafos computadorizados - não 
eliminam o médico e até fazem surgir um novo tipo de profissional para operar esses 
equipamentos (Médici, 1992). 

As habilitações clássicas de nível médio nessas duas formas de atuação e, tam
bém, na área de saúde coletiva encontram-se atualmente sob questionamento em 
razão da incorporação de novos procedimentos no trabalho. Essa constatação con
duz, necessariamente, à realização urgente de estudos sistemáticos sobre transfor
mações recentes no processo de trabalho em saúde e suas repercussões na 
conformação e nas exigências de formação das habilitações de nível médio em saú
de. 

A concepção do Sistema Único de Saúde (SUS) faz emergir novas habilitações, 
como a de "técnico e auxiliar em vigilância sanitária e controle do meio ambiente", 
recentemente aprovada pelo Conselho Federal de Educação. Essa habilitação re
quer, para sua consecução, a confluência de múltiplas áreas de conhecimento, in
corporando novas questões, como ecologia e direito do consumidor, tendo por 
referência o conceito de saúde consagrado no artigo 196 da Constituição Federal. 

Observa-se, no entanto, que a criação de novas habilitações profissionais e, 
mesmo, o rearranjo das habilitações "clássicas" do setor não vêm sendo acompa
nhados por um movimento no sentido de vincular estas habilitações a órgãos de 
classe que possibilitem a delimitação ética de suas práticas. Essa é uma questão ur
gente na pauta de discussão na área de recursos humanos em saúde, uma vez que 



novas situações sanitárias (como a Aids, por exemplo) têm colocado questões até 

então ausentes da prática profissional. 

Código de ética e profissionalização 

A definição de profissão na sociologia 2 3 consiste em "toda ocupação que exige 

e cria um corpo específico de conhecimento para atuar numa dada realidade orga

nizacional/institucional" (Wilenski, 1970, citado por Marinho, 1986:27). A distinção 

entre profissão e ocupação se daria a partir de duas características básicas: toda pro

fissão baseia-se em um corpo de conhecimento sistematizado adquirido a partir de 

uma qualificação, legitimada pelo sistema formal de ensino, e pelo estabelecimento 

de um conjunto de normas pelas quais o profissional deve orientar sua prática. 

A primeira questão remete ao papel da escola, ou melhor, ao sistema de ensi

no que legitima um dado saber. A segunda, à organização da profissão para estabe

lecer um código de ética e implementar mecanismos de fiscalização. 

O estabelecimento de um código de ética encontra-se, também, entre as cinco 

etapas descritas por Wilenski (1970) que caracterizariam o processo de profissionali

zação de uma dada ocupação. 

O debate em torno das ocupações de nível médio em saúde, no entanto, tem 

dado importância exclusiva ao processo de qualificação formal como critério para 

profissionalização. Vimos que a situação da força de trabalho no setor, com baixa 

escolaridade e ausência de qualificação, justificaria tal posição. No entanto, se con

siderarmos as novas questões colocadas no campo sanitário, a discussão sobre o es

tabelecimento de códigos de ética para essas profissões estaria na ordem do dia. 

A relação entre educação e ética, por outro lado, está firmada, pelo menos, 

para a categoria médica. Na 5ª Conferência da Associação Médica Mundial, adota

da posteriormente pela 43ª Assembléia Médica Mundial realizada na cidade de Mal

ta em novembro de 1991, foi declarado, entre outras deliberações, o seguinte: "/a 

educatión durante toda ia vida del médico debe incorporarse como responsabilidad 

moral en un código internacional de ética para todos los médicos" (Hoyos, 1993:18). 

A exclusão das categorias auxiliares em saúde no debate sobre os limites éticos 
de atuação também se observa na criação das Comissões de Ética Hospitalares que, 
a partir de Resolução do Conselho Federal de Medicina nº121/85, incluem apenas o 
profissional médico, ao contrário do que ocorre nos E.U.A. e Europa, onde a comis
são de ética é multidisciplinar, com participação de diferentes profissionais da saúde 
(Barchifontaine, 1989). 

23 A sociologia das profissões trata exclusivamente de profissões de nível universitário, como a medicina 
e a engenharia, consideradas profissões "clássicas". 



Moral, ética e bioética 

A ética, ao longo da história do pensamento ocidental, esteve tradicionalmente 

ligada aos costumes, à dimensão do "dever ser" do agir humano, às proibições e 

prescrições comportamentais em sociedade (Schramm, 1993). Nessa perspectiva, a 

ética é relacionada à esfera das ações humanas julgadas "segundo a perspectiva de 

serem boas, corretas, acertadas (...) à luz de uma vida humana boa e digna" (Zajds¬ 

zadjer, 1993:15). 

Alguns autores (Cohen & Segre, 1994) e Schramm (1993a) estabelecem a ne

cessidade de delimitar o campo da ética, no sentido de separá-lo do campo da mo

ral. Essa delimitação é particularmente interessante, pois a tomada de decisão no 

trabalho em saúde necessita de determinadas regras de conduta, mas, por outro 

lado, existe a necessidade de autonomia do indivíduo, o seu livre arbítrio, que não 

se constitui, apenas, por intermédio de regras de conduta ou de valores morais. 

A lei moral ou seus códigos são produtos da história da humanidade e, por isso 

mesmo, podem modificar-se de acordo com o contexto histórico. "A moralidade é 

um sistema de valores do qual resultam normas que são consideradas corretas por 

uma determinada sociedade, como, por exemplo, os Dez Mandamentos, os Cód i 

gos Civi l e Penal etc." (Cohen & Segre, 1994). Segundo os autores, a moral pressu

põe que seus valores não sejam questionados, sendo impostos à sociedade e sua 

desobediência pressupondo determinado castigo. A ética, por sua vez, seria um 

princípio instituinte da própria vida humana e, portanto, da própria moral. 

Utilizando referenciais da teoria psicanalítica, Cohen & Segre (Idem) definem o 

ser ético como aquele que tem a capacidade de percepção dos conflitos entre a ra

zão e a emoção, vinculando o conceito de ética a essa capacidade, à autonomia e à 

coerência do indivíduo. 

No que diz respeito ao exercício profissional, o indivíduo, para ser ético, 

não basta ter o conhecimento do código de ética, pois a pessoa poderá 

atuar apenas de um modo moralista; são necessários a assimilação e o 

amadurecimento de certos conceitos do que é ser um 'ser humano', para 

que a pessoa evolua e se humanize. (Idem, p.22) 

A apreensão dos conceitos a que se referem os autores estaria vinculada à 
oportunidade do indivíduo de assimilar o conhecimento acumulado pela humanida
de de forma sistematizada, missão inerente ao sistema formal de ensino. 

A ética, para Schramm (1993a), estaria vinculada à responsabilidade e à liber
dade do indivíduo para com o outro, entendido o "outro" não só como o seu vizi
nho, mas todo ser vivo habitante no planeta Terra. Para o autor, a diferenciação 
entre o ser humano e o mundo animal se dá pela fundamentação ética, "considera
da do duplo ponto de vista da responsabilidade e da liberdade - responsabilidade 
para com o outro e liberdade de assumir ou não essa responsabilidade" (Idem, p.58). 

Colocada nesses termos, a ética seria um fenômeno inerente ao ser humano, o 
que não significaria, no entanto, que a pessoa já nasça ética. A estruturação ética do 



indivíduo vai ocorrendo juntamente com seu desenvolvimento, isto é, o processo de 

humanização traz a ética no seu bojo (Cohen & Segre, 1994). 

Daí que emerge, para Schramm (1993a), a noção de bioética, ou seja, um fe

nômeno imanente do ser humano, um ser com determinações biológicas e sociais. 

Esse conceito amplia a noção de que bioética seria o "estudo sistemático da conduta 

humana na área das ciências da vida e dos cuidados da saúde, na medida em que 

esta conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais" (Reich, 1978, citado 

por Gonçalves, 1994:17). 

Caberia, no entanto, o debate sobre bioética numa sociedade, como a brasilei

ra e a de alguns países latino-americanos, onde milhares de pessoas passam fome? 

Como levar a idéia de autonomia, de integridade ou de beneficência para aqueles 

que se beneficiam de nada? Em artigo publicado na Folha de São Paulo, a dra. Eliane 

S. Azevedo propôs que o 2º Congresso Mundial de Bioética, realizado em outubro 

de 1994, incorporasse em seus debates os efeitos da miséria. 

Se essa proposição é extremamente pertinente ao atual contexto social brasilei

ro, torna-se importante considerar que a bioética não trata, apenas, de "situações li

mites" da aplicação dos conhecimentos científicos. Como ressalta Berlinguer 

(1993:45), ao mesmo tempo em que se discute, com justeza, sobre alguns casos de 

eutanásia, de "boa morte" eventual, ignoram-se milhões de casos de "cacotanásias, 

de péssimas mortes prematuras e não merecidas que acontecem por falta de pre

venção e tratamento". 

Essa talvez se configure na verdadeira situação limite para o "desafio civilizató¬ 

rio". As ciências médicas, como ressalta Buarque (1993), conseguiram avanços incrí

veis em diferentes áreas de aplicação, mas nem por isso as pessoas ficaram mais 

felizes. Para o autor, o fracasso na construção da "utopia civilizatória" ao longo do 

século XX foi decorrência direta do êxito na construção técnica. Esse aparente para

doxo é explicado, segundo o autor, pela inversão de valores da modernidade, onde 

a técnica, sendo o propósito, subordinou a racionalidade econômica, que, por sua 

vez, subordinou os objetivos sociais e, todos, ignorando os valores éticos. 

Podemos ver essa inversão de valores nas convincentes imagens vendidas pelas 
empresas de seguro-saúde, onde a boa atenção à saúde é aquela provida pelo que 
existe de mais avançado em termos de tecnologia diagnóstico-terapêutica. No outro 
extremo, a grande maioria da população, que só tem o sistema público de saúde 
como recurso ao alívio de seu sofrimento, encontra as mais precárias condições de 
atendimento. Essa contradição não seria, também, uma "situação limite" que valida a 
discussão da bioética em nossa sociedade? 

Consideramos que, justamente, a possibilidade de superação dessas "situações 
limites" está no debate da bioética e na sua referência como "princípio educativo" na 
formação de profissionais de saúde, qualquer que seja a sua inserção. Concordamos 
com Schramm (1993b:67), que aponta como abordagem para a crise da saúde pú
blica o nível da ética como "o mais fundamental, ou seja, teoricamente, a gênese 
dos outros, pois é nele que se dá mais profundamente (estruturalmente) o embate 
entre o que une e o que dilacera (o daimon de Heráclites)". 



Considerações finais 

Buscou-se, neste ensaio, estabelecer as possíveis relações entre as especificida¬ 

des do trabalho em saúde executado pelas categorias auxiliares, a educação e a éti

ca da prática profissional. 

Verificou-se que a baixa escolaridade e a falta de qualificação profissional ca
racterística do pessoal auxiliar que atua no setor representam sérios obstáculos para 
uma prática profissional consciente e transformadora. A retirada da disciplina de filo
sofia dos currículos escolares promovida pela Lei nº 6.592/71 e as altas taxas de re
petência comprometem a qualidade do ensino básico em nosso País, em especial 
quando se discutem aspectos éticos da conduta humana no mundo contemporâ
neo. 

Outro aspecto importante aqui ressaltado foi a ausência de códigos de ética 
que normatizem a prática profissional dessas categorias. Essa discussão ainda não 
"contaminou" as instituições de educação e saúde o suficiente para que essa ques
tão se ponha na ordem do dia. 

Esse "desafio ético" na formação de pessoal de nível médio em saúde deve ser 

assumido com a mais ampla participação dos profissionais e de instituições direta

mente envolvidos, buscando-se mecanismos democráticos que possibilitem trans

cender o aspecto burocrático-legal, estabelecendo parâmetros de prática profissional 

que sejam compatíveis com os anseios da sociedade em ser dignamente atendida 

nos serviços de saúde e que estejam em consonância com os princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e com os preceitos constitucionais. 
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