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ApreSentAção

Este livro destina-se aos estudantes e profissionais da área 
da saúde que, apesar de não especialistas em bioética, sentem-se 
profundamente incomodados com os problemas de sua prática 
cotidiana que apresentam interface com questões de natureza 
ética. O mundo mudou, a medicina mudou, a assistência médico-
sanitária – hoje chamada assistência à saúde, ou, de forma ainda 
mais apropriada, cuidado da saúde – também mudou, assim como 
o olhar da sociedade e a avaliação que esta elabora em resposta 
aos problemas morais relacionados ao processo saúde-doença. 
O meio social se transforma, e a forma como o homem se rela-
ciona com ele também. Assim, para melhor compreensão da 
atuação laboral em saúde é premente o desenvolvimento de um 
novo olhar sobre os novos problemas morais, os quais têm mar-
cante interface com as ações de prevenção, promoção e organi-
zação da saúde. 

Esse novo olhar, esse novo saber e as ferramentas que são 
usadas para analisar essa nova realidade não devem ser conside-
rados como algo estranho à clínica nem à saúde pública. Antes, é 
um saber disciplinar – por que não transdisciplinar? –, claramente 
aplicável tanto ao universo da prática clínica quanto ao da saúde 
pública.

Assim, apresentaremos análises que considerem o certo e 
o justo sempre de forma contextualizada, compreendendo o 
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indivíduo inserido em uma dada sociedade e inscrito em um de-
terminado ambiente, o que desde logo obriga a fugir de soluções 
simples, maniqueístas ou baseadas em princípios absolutos.

Tais conjecturas ganham maior relevância quando se considera 
o nascimento da bioética como disciplina, ainda que esta seja vista 
por algumas pessoas como apenas um preciosismo acadêmico, 
sem maior relevância prática em um país como o Brasil. Para essas 
não existiria a bioética, mas somente a ética. Embora possamos 
reconhecer nessa posição a defesa da ética em geral, na prática ela 
afirma uma ideia de que ‘éticos’ todos são – ou seja, que análise 
de problemas morais qualquer um pode fazer, o que torna desne-
cessária uma especialidade ou um saber especial. Essas premissas 
não estão inteiramente equivocadas, mas revelam algum grau de 
resistência ao pensamento acadêmico, que não é rara em certos 
setores da sociedade. Não há dúvida de que todas as pessoas – 
independentemente de sua formação ou mesmo do seu grau de 
escolaridade – não apenas são capazes de tomar decisões sobre 
problemas morais que as afetam, como, de fato, as tomam. Essas 
decisões, por sua vez, serão resultado de análises que elas fazem, 
tomando como referência sua própria cultura. Mas, igualmente, 
não há dúvida de que a forma como essas decisões são toma-
das está diretamente relacionada com fatores constitutivos dos 
indivíduos: sua idade, seu gênero, sua própria experiência em 
se confrontar e em se verem obrigados a tomar decisões sobre 
situações que envolvem questões morais, entre outras. Da mesma 
maneira, não pode ser vista como falsa a ideia de que uma pessoa 
com formação específica na análise de problemas morais tem um 
repertório maior de recursos de análise para a tomada de decisão 
do que aqueles que não a possuem – evidentemente, esse saber 
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especializado não é absoluto (ou seja, não precisamos todos ser 
bioeticistas ou ‘bioeticólogos’). Por outro lado, os profissionais da 
saúde, devido ao tipo de atividade que desenvolvem, não devem 
declinar de sua responsabilidade, ignorando todo um conjunto 
de recursos que podem ajudá-los não apenas a tomar decisões 
como também a auxiliar seus pacientes a tomar, eles próprios, 
suas decisões.

A ideia que perpassa todo o livro, orientando o olhar a cada 
momento, é a de que a bioética pode ser compreendida e utiliza-
da como uma verdadeira ponte para superar as velhas – e muitas 
vezes falsas – dicotomias entre o individual e o coletivo – ou, em 
termos mais específicos, entre a clínica e a saúde pública. A bio-
ética pode, e deve, fazer isso, na medida em que oferece uma 
fundamentação racional – e pretensamente imparcial – para a 
tomada de decisões, tornando necessário e obrigatório que as 
razões inerentes às questões tratadas sejam consideradas de fato. 
Esse olhar deve também ser situado em nosso contexto especí-
fico: um país de forte tradição autoritária, que luta para fortalecer 
o regime democrático e respeitar os direitos individuais e coleti-
vos de forma mais sistemática. Nossa organização social carac-
teriza-se pela forte desigualdade, com o Estado tradicionalmente 
protegendo e agindo em defesa dos interesses de sua elite gover-
nante e a maioria da população sendo privada de seus direitos 
mais elementares. Esse contexto gera uma dificuldade inicial para 
todos que não sofremos dessa exclusão: conseguir reconhecer 
essa realidade no outro que nos procura para assistência ou para 
quem formulamos nossas ações de saúde pública.

Com efeito, procuramos, ao longo deste texto, oferecer um 
olhar prático sobre o tema ao qual está dedicado, ainda que, evi-
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dentemente, matizado pela fundamentação teórica – como no 
caso do Capítulo 2, no qual apresentamos as chamadas correntes 
da bioética. Fazendo jus a tal espírito e à potência da arte para 
desencadear reflexões atinentes aos temas aqui tratados, indica-
mos, ao final da publicação, uma lista de filmes, não apenas de 
grande qualidade técnica e beleza – alguns, genuínas obras-primas. 
Essas películas podem ser usadas tanto em ações educativas for-
mais como em grupos de estudos, em cineclubes, em diretórios 
estudantis e outros. E apresentamos, também, uma relação de 
autores e algumas de suas publicações mais relevantes que não 
só foram referência como podem ser um caminho significativo 
para quem desejar se aprofundar nesses temas.

Fica, assim, o convite a todos os profissionais da saúde: que 
procurem exercitar sua capacidade de avaliação de problemas 
morais – com o desejo de que, nesse processo, estas páginas 
possam ser úteis –, empenhando-se no diálogo com o outro e 
agindo, sempre, após expor os fatos em questão (e seus valores) 
ao crivo de sua reflexão e análise ética. É possível que esse seja o 
melhor caminho para a construção de uma sociedade mais justa, 
equânime e fraterna.
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